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Uddrag af Tibetanerens erklæring
Det er tilstrækkeligt at sige, at jeg er en tibetansk discipel af en
bestemt grad, og det siger jer kun lidt, for alle er disciple fra den
mest beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv. Jeg lever
ved Tibets grænse og i et fysisk legeme ligesom alle andre mennesker. Undertiden, når mine øvrige pligter tillader det, leder jeg
(eksoterisk set) en stor gruppe tibetanske lamaer. Dette er årsag
til det forlydende, at jeg er abbed for dette særlige lamakloster.
De, der er forbundet med mig i Hierarkiets arbejde (og alle sande
disciple deltager i dette arbejde), kender mig under et andet navn
og embede. A.A.B. ved hvem jeg er, og kender to af mine navne.
Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke længere ad vejen end den almindelige studerende, og som derfor har
påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og kæmpet mig frem
til mere lys end det, aspiranter kender, som læser disse linjer, og
derfor må jeg nødvendigvis virke som overbringer af lyset. Jeg
er ikke en gammel mand efter lærernes opfattelse, og dog er jeg
heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er at undervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom, hvor som helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i mange år. Jeg søger også at
være til støtte for mestrene M. og K.H., når som helst lejlighed
gives, for i lang tid har jeg været forbundet med dem og tilknyttet deres arbejde. I det ovennævnte har jeg meddelt jer meget,
men intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og
blinde lydighed, som følelsesfulde aspiranter udviser over for
den guru og mester, de endnu er ude af stand til at kontakte. Ej
heller vil de få den ønskede kontakt, før de har forvandlet deres
emotionelle tilbedelse til uselvisk tjeneste for menneskeheden –
ikke for mesteren.
De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på anerkendelse. De kan være korrekte, sande og nyttige eller ikke; det er
jer, der skal efterprøve deres sandhed gennem praktisk anvendelse og opøvelse af intuition. Hverken jeg eller A.A.B. er det
mindste interesseret i at få dem erklæret for inspirerede skrifter,
8
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eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt) skal omtale dem som
et af mestrenes værker. Hvis de fremlægger sandheden på en sådan måde, at den naturligt viderefører den lære, der allerede er
givet til verden, og hvis den information, der gives, kan løfte den
åndelige stræben og viljen til at tjene fra det emotionelle plan, op
til det mentale (det plan hvor mestrene kan findes), vil formålet
med dem være nået. Hvis den undervisning, der gives, finder
genklang i de oplyste åndsarbejdere i verden og fremkalder glimt
af intuition, lad da læren blive accepteret; men ellers ikke. Hvis
disse udsagn kan bekræftes eller anses for sande ifølge loven om
overensstemmelse, er det godt og rigtigt. Men skulle det ikke
være tilfældet, da bør den studerende ikke acceptere det, der
siges.
August 1934
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Det kan fremføres, at hovedproblemet i dag skyldes den kendsgerning, at to meget stærke stråler er virksomme på samme tid.
Endnu er deres virkning så ligeligt afbalanceret, at der er skabt
en situation, som i de gamle arkiver beskrives med følgende
ordlyd: »En splittelsens tid, hvor bjergene, der hidtil har givet
ly, styrter sammen fra deres højder, og menneskenes stemmer
forsvinder i braget og tordenen fra faldet«. Sådanne perioder
opstår kun sjældent og med lange mellemrum, og hver gang de
kommer, indledes en særdeles betydningsfuld periode af guddommelig aktivitet; gamle ting forsvinder fuldstændigt, dog
genoprettes ældgamle afgrænsninger. Den syvende stråle for
ceremoniel orden eller ritual er ved at komme i manifestation.
Den sjette stråle for idealisme eller abstrakt vision er langsomt
ved at forsvinde. Den syvende stråle vil bringe det til udtryk,
der blev skuet samt det, der udgjorde idealerne i den forudgående cyklus med den sjette stråles aktivitet. Én stråle forbereder
vejen for en anden stråle, og forudsætningen for, hvilken stråle,
det er, der kommer i manifestation, afhænger af Planen og den
guddommelige hensigt. Det er sjældent, at to stråler følger hinanden i nummerorden, således som det nu er tilfældet. Når det
sker, følger virkning hurtigt årsag, og dette kan i dag skabe
grundlag for et sikkert håb. (EP1 e.357-358; EP1 d.371-372).
En af de uundgåelige virkninger af den syvende stråleenergi vil
være at forbinde og sammenføje de fire naturriger i en tættere
syntese. Dette må gøres som en forberedelse til menneskehedens for længst forudbestemte opgave, som er at blive distributionskanal for åndelig energi til de tre underliggende riger. Dette er den vigtigste opgave i tjeneste som det fjerde rige, gennem
sine inkarnerede sjæle, har påtaget sig. Udstrålingen fra det fjerde rige vil en dag blive så stærk og så vidtrækkende, at dens
virkninger vil gennemtrænge hele den skabte verden til dens nederste dyb, selv ind i mineralriget. Da skal vi se de resultater, som
den store indviede, Paulus, hentydede til, da han talte om, at hele
skabelsen ventede på, at gudesønnerne skulle manifestere sig.
Den manifestation vil blive en stråleglorie af kraft og kærlighed.
(DN e.124; NS d.119-120).
10
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Forord
Samarbejdet mellem den tibetanske mester Djwhal Khul og Alice A. Bailey, over en periode på tredive år, fra 1919 til 1949, resulterede i udgivelsen af en sammenhængende lære om den tidløse visdom, som Tibetaneren forudså ville blive højst relevant
for den gruppe af disciple, som skulle arbejde ved slutningen af
det tyvende århundrede.
Menneskeheden lever i en overgangsperiode mellem Fiskenes
tidsalder, som er på vej ud, og som er styret af sjette stråle for
hengivenhed og idealisme, og Vandbærerens tidsalder, som er på
vej ind og som er styret af den syvende stråle for orden og organisation. Som en hjælp for mænd og kvinder, der i denne tid
stræber efter at forberede sig til et discipelskab i tjeneste, har Tibetaneren foreslået, at alle hans udtalelser om den syvende stråle, som findes i de bøger han skrev sammen med Alice A. Bailey, blev samlet i en kompilation.
Den syvende stråle for ceremoniel orden er en af de syv strålers energi, som tilkendegiver guddommens syv kvaliteter, og de
har følgelig en syvfoldig virkning på stof og former, der findes
overalt i universet. I den tidsalder, som hurtigt kommer til syne,
vil den syvende stråle være den dominerende energi i ca. 2.000
år. Det er derfor nødvendigt, at den tidløse visdoms studerende
opnår en dybere forståelse af den syvende stråle, dens natur og
kraft. Faktisk vil læren om den syvende stråle, som forudset i
Letters on Occult Meditation af Alice A. Bailey, udgøre en del
af undervisningsplanen i fremtidens okkulte skoler.
Efterhånden som menneskeheden opnår større respons over
for syvende stråles energi for orden og organisation – strålen for
»rituel værdighed« – så vil en ordnet skønhed og rytme begynde
at komme til syne i alle aspekter af livet på det fysiske plan.
Vi håber, at denne kompilation vil kunne hjælpe til erkendelse
af nye muligheder for gruppetjeneste.
Lucis Publishing Company, april 1995
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1. kapitel
Indledning
a. De syv stråler
Det siges, at der eksisterer syv store stråler i kosmos. I vort solsystem er kun én af disse syv store stråler i virksomhed. De syv
underopdelinger udgør de »syv stråler«, og idet de styres af vor
Sol-Logos, danner de grundlaget for talløse variationer i hans
system af verdener. Disse syv stråler kan beskrives som de syv
kanaler, hvorigennem alt levende i hans solsystem strømmer, de
syv fremherskende egenskaber eller livsmodifikationer, idet disse stråler ikke blot gælder for menneskeheden, men ligeledes for
de syv naturriger. I virkeligheden er der intet i hele solsystemet,
hvilket evolutionstrin det end måtte befinde sig på, som ikke hører ind under en af de syv stråler og altid har gjort det. (EP1
e.163; EP1 d.188).
De syv stråler udgør summen af den guddommelige bevidsthed,
af det universelle sind; de kan betragtes som syv intelligente entiteter, ved hjælp af hvilke Planen virkeliggøres. De udformer
guddommelig hensigt, udtrykker de kvaliteter, der kræves til virkeliggørelse af denne hensigt, og de skaber de former og er de
former, ved hjælp af hvilke den guddommelige idé kan bringes
til fuldførelse. Symbolsk kan man sige, at de udgør det guddommelige, himmelske menneskes hjerne. De modsvarer hjerneventriklerne, de syv centre i hjernen, de syv kraftcentre og de syv
vigtigste kirtler, som betinger kvaliteten af det fysiske legeme.
De er de bevidste udøvere af guddommelig hensigt; de er de syv
åndedrag, der beliver alle former, som er blevet skabt af dem til
gennemførelse af Planen.
Det vil muligvis lette forståelsen af de syv strålers relation til
guddommen, hvis vi har i erindring, at mennesket selv (skabt i
Guds billede) er et syvfoldigt væsen, der er i stand til at rumme
syv bevidsthedstilstande. Disse bevidsthedstilstande udtrykker
de syv principper eller grundlæggende kvaliteter, som sætter
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ham i stand til at erkende de syv plan, på hvilke han virker, bevidst eller ubevidst. Han er til alle tider et syvfoldigt væsen, men
hans mål er at blive bevidst vidende i alle stadier af væren, at
kunne bevidst udtrykke alle kvaliteter og at virke frit på alle
plan.
De syv strålevæsener er, i modsætning til mennesket, fuldt
bevidste og fuldt ud vidende om hensigten og Planen. De befinder sig »uafbrudt i dyb meditation« og har nået det punkt, hvor
de på grund af deres fremskredne udviklingstrin »tilskyndes til
fuldbyrdelse«. De er fuldt selvbevidste og gruppebevidste; de
udgør det samlede universelle sind, de er »vågne og aktive«. Deres mål og deres hensigt er af en sådan art, at det er unødigt for
os at granske det, idet menneskets højeste punkt for opnåelse er
det laveste punkt for dem. Disse syv stråler, åndedrag og himmelske mennesker har den opgave at kæmpe med materien, så
den underordnes den guddommelige hensigt, og målet er – så
vidt som det kan opfattes – at gøre de materielle former til genstand for livsaspektets spil og således skabe de kvaliteter, som
kan fuldføre Guds vilje. De udgør derfor summen af alle sjæle
i solsystemet, og deres aktivitet skaber alle former; således som
naturen af formen er, således vil graden af bevidsthed blive.
Gennem de syv stråler strømmer livs- eller åndsaspektet cyklisk
gennem alle naturriger og skaber således alle stadier af bevidsthed i alle erkendelsesområder.
I denne afhandlings øjemed må de studerende acceptere den
hypotese, at ethvert menneskeligt væsen er bragt til manifestation som følge af en impuls fra en af strålerne og er farvet af denne specielle stråles kvalitet, som bestemmer formaspektet, viser
den vej, han bør betræde, og sætter ham i stand til (når tiden for
den tredje indvielse er nået) at opfatte og derefter samarbejde
med sin stråles hensigt. Efter den tredje indvielse begynder han
at opfatte den synteseskabende hensigt, som alle syv stråler arbejder hen imod; men eftersom denne afhandling er skrevet for
aspiranter og disciple og ikke for indviede af tredje grad, er det
unødigt at tænke på denne endelige skæbne.
Den menneskelige sjæl er en syntese af materiel energi, som
14
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er kvalificeret af intelligent bevidsthed, samt af den åndelige
energi, som på sin side er kvalificeret af en af de syv stråletyper.
Således opstår mennesket, en gudesøn, inkarneret i form, med
den ene hånds faste greb om stoffets klippe og med den anden
hånd sænket ned i et hav af kærlighed (som der står i Den gamle
kommentar). I et gammelt skrift udtrykkes det således:
»Når det inkarnerede menneskes højre hånd griber efter livets blomst og plukker den til sig selv, vil den venstre
hånd forblive tom.
Når det inkarnerede menneskes højre hånd griber efter
sjælens gyldne lotus, sænkes den venstre, idet den søger livets blomst, omend han ikke søger den til eget formål.
Når den højre hånd holder fast om den gyldne lotus, og
den venstre hånd griber efter livets blomst, vil mennesket
opdage, at han er en syvbladet plante, som blomstrer på
jord og blomstrer foran Guds trone.«
Guddommens hensigt, som den kendes af skaberen, er helt
ukendt for alle, bortset fra de højere indviede. Men ethvert strålevæsens hensigt kan sanses og forklares, naturligvis afhængig af
begrænsningerne i menneskets tænkeevne og i ordenes utilstrækkelighed. Enhver stråles planlagte aktivitet kvalificerer enhver
form, der findes i dens manifestationslegeme.
Vi kommer nu til et teknisk udsagn, som må accepteres for argumentets skyld, idet der ikke kan føres bevis derfor. Alle strålernes herrer skaber et udtrykslegeme, og således er de syv planeter blevet skabt. De er deres vigtigste udtryk.
Solen (tilslører Vulkan)
Jupiter
Saturn
Merkur
Venus
Mars
Månen
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Energierne fra disse syv livsvæsener er imidlertid ikke begrænset til deres planetariske udtryk, idet energierne cirkulerer rundt
inden for solsystemets grænser, ligesom et menneskes livsimpulser – dvs. hans vitale kræfter, hans begærimpulser og hans mentale energier – cirkulerer gennem hans legeme, aktiverer de forskellige organer og sætter ham i stand til at virkeliggøre sin hensigt, til at leve sit liv og til at fuldføre det mål, for hvilket han
skabte sit manifestationslegeme.
Ethvert af de syv naturriger reagerer på energien fra et bestemt strålevæsen. Ethvert af de syv plan reagerer på samme
måde; enhver syvfoldighed i naturen vibrerer med en af de oprindelige syvfoldigheder, idet de syv stråler etablerer den proces,
der sætter begrænsningerne for alle formers påvirkning. De udgør det, som fastlægger alle ting, og når jeg anvender disse ord,
angiver jeg nødvendigheden af lov. Lov er viljen fra de syv guddomme, der præger deres impressioner på substansen for at skabe en bestemt hensigt gennem den evolutionære proces. (EP1
e.59-62; EP1 d.86-89).
Det er af stor betydning for os at vide noget om de energier og
kræfter, der forårsager den nuværende internationale situation og
skaber de komplicerede problemer, som FN er stillet overfor. Til
syvende og sidst er al historie en optegnelse over virkningerne
af disse energier eller udstrålinger (stråler, med andre ord), således som de påvirker menneskeheden i dens mange forskellige
udviklingsstadier. Disse stadier strækker sig over hele forløbet
fra urmenneskeheden til vor moderne civilisation; alt, hvad der
er sket, er resultatet af disse energier, der cyklisk strømmer gennem naturen og gennem den del af naturen, som vi kalder menneskeriget.
For at forstå, hvad der sker i dag, må vi være klar over, at der
er syv af disse energier. De kaldes ved mange navne i de forskellige lande, men til vore formål vil følgende syv navne blive anvendt:
1. Energien for vilje, formål eller magt, i kristne lande kaldet
Guds vilje.
2. Energien for kærlighed-visdom, der som regel kaldes Guds
kærlighed.
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3. Energien for aktiv intelligens, kaldet Guds tanke.
4. Energien for harmoni gennem konflikt, der i høj grad påvirker
menneskeslægten.
5. Energien for konkret viden eller videnskab, som er så magtfuld for tiden.
6. Energien for hengivenhed eller idealisme, der frembringer de
almindeligt udbredte ideologier.
7. Energien for ceremoniel orden, der frembringer de nye former
for civilisation.
Disse energier påvirker uophørligt menneskeheden, skaber forandringer, ytrer sig gennem de på hinanden følgende civilisationer og kulturer og former de mange racer og nationer. …
Læren om de syv stråler vil forblive en nytteløs spekulation,
hvis ikke den er genstand for forskning, for bevis og for almindelig såvel som speciel anvendelse. Alt for meget skrives for tiden, som burde kasseres som ubrugeligt, som uacceptabelt som
mulig hypotese og som værende hinsides al bevisførelse. (DN
e.3-4; NS d.11-12).
To stråler, den første og den anden, er i det store og hele målet
for menneskets stræben. En stråle, den tredje, er målet for devaeller engle-evolutionen. Alle tre stråler er i kontakt med de to
poler, men selve målet nås ved cyklens slutning og markerer
Sol-Logos' fuldførelse. Dette er igen skjult i mystik. Den syvende stråle og den første stråle er nært forbundet og har den tredje
stråle som forbindelsesled, således at vi får relationen udtrykt på
følgende måde: 1. 3. 7. Der findes også en nær forbindelse mellem strålerne 2. 4. 6. med den femte stråle i en ganske særlig position som et centralt punkt for opnåelse, egoet eller sjælens
hjem, tænkeevnens legemliggjorte plan, personlighedens punkt
for fuldbyrdelse og genspejlingen i de tre verdener af den trefoldige monade.
1. stråle.. . . . . Vilje, der viser sig som magt i udviklingen af Logos' plan.
3. stråle.. . . . . Aktivitetens intelligente tilpasning. Denne
stråle var den dominerende i det forrige solsyKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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stem; den udgør grundlaget eller basis for dette
system og kontrolleres af Mahachohanen.
7. stråle.. . . . . Ceremoniel ritual eller organisation. Denne stråle er genspejlingen på det fysiske plan af
ovennævnte to stråler og er ligeledes forbundet
med Mahachohanen. Den kontrollerer elementalkræfterne og involutionsprocessen samt
formsiden af de tre naturriger. Den holder hemmeligheden om fysisk farve og lyd skjult. Den
er loven. …
Disse to grupper af stråler kan stå i relation til hinanden som følger:
Strålerne 1.3.7... er de store stråler, der er forbundet med formen, med evolutionsprocessen, med systemets
intelligente funktion og med de love, der kontrollerer livet i alle former i alle naturriger.
Strålerne 2.4.6... er de stråler, der er forbundet med det indre
liv, der udfolder sig gennem disse former –
strålerne for motiv, stræben og offer. Fortrinsvis stråler for kvalitet.
Strålerne 1.3.7... har at gøre med konkrete ting og med stoffets og formens funktion lige fra det laveste
plan til det højeste.
Strålerne 2.4.6... har at gøre med abstrakte ting, med åndeligt
udtryk gennem form.
Stråle 5. . . . . . . . danner intelligensens forbindende led.
(EP1 e.88-89; EP1 d.117-118).
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b. Den syvende stråle
7. stråle. – Dette er den ceremonielle ordens energi. Den er udtryk for den vilje, der trænger sig frem til ydre manifestation;
den er det, der legemliggør både periferien og punktet i centrum.
Den er viljen til »rituel syntese«, hvis jeg tør udtrykke det således. Den er den nødvendighed, som er den guddommelige naturs
første betingende faktor – nødvendigheden af at bringe sig selv
til udtryk; nødvendigheden af at manifestere sig på en velordnet
rytmisk måde; nødvendigheden af at omslutte »det, som er foroven, og det, som er forneden« og gennem denne aktivitet at
frembringe skønhed, orden, fuldkommen helhed og rette relationer. Den er drivkraften, som udstråler væren, efterhånden som
den kommer til syne, tager form og lever. Det er viljen til udtryk.
I dag er, hvad menneskeheden angår, dens højeste udtryksform
organisation. (EA e.601; EA d.542).
Herren for ceremoniel orden eller magi er nu ved at få magt, og
langsomt men sikkert vil hans påvirkning blive mærkbar. Hans
indflydelse på det fysiske plan er meget stærk, idet der er nær
numerisk indbyrdes relation mellem (for eksempel) herren for
den syvende stråle og det syvende plan, det fysiske, ligesom den
syvende rodrace vil opleve en fuldstændig overensstemmelse
med og et fuldkomment udtryk for lov og orden. Denne stråle
for orden og dens tiltagen i styrke er delvis ansvarlig for den nuværende tendens med hensyn til forholdene i verden hen imod
statsligt diktatur og tvungen kontrol af en central ledelse. (EP1
e.25-26; EP1 d.54).
»Når de syv strålers lys forenes med den syvende stråles
lys, da kan det overjordiske lys kendes.«
De implikationer, der følger dette punkt, er overraskende ved
første blik, og de forlanger en umiddelbar forståelse af de to faktorer tid og rum. Betydningen, som ligger i dette, bliver mere
klar, hvis jeg omformulerer mit udsagn, således at I kan forstå
det. Når energien af alle strålers lys kan udtrykke sig gennem
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den syvende stråle, da kan det højeste aspekt af det guddommlige lys trænge igennem til det fysiske plan. Det må naturligvis
være yderst vanskeligt for jer at forstå denne udtalelse, men det
er en grundlæggende sandhed.
I en tidligere meddelelse betonede jeg at tre ideer var involveret med hensyn til at forstå betydningen af disse åbenbaringspunkter, og – når I en gang har forstået dem – så er de meget klare og enkle. Det forløb, som kræves for manifestation af »det
overjordiske lys«, finder sted, når et kortvarigt øjeblik af syntese
er nået, og de syv energier blandes til ét stort lys. Disse syv energier har altid i forening skabt det »overjordiske lys« på de højeste niveauer af guddommeligt udtryk, men dette åbenbarende lys
finder først forankring, når den syvende stråle for ceremoniel orden er aktiv og er ved at manifestere sig i de tre verdener og derfor nødvendigvis på det syvende plan, det fysiske plan. En sådan
manifestation finder uundgåeligt sted i perioder med en planetarisk krise, når den syvende stråle er aktiv, og når solen er i Vandbærerens tegn. En sådan kombination af relationer etableres nu,
idet den syvende stråle hurtigt kommer i manifestation, og solen
er i Vandbærerens tegn. Vandbærerens tidsalder er netop blevet
indledt. Målet for denne kombination (den er opstået seks gange
under perioden med femte rodrace) er at bringe oplysning og oprette orden på jorden. Den første antydning af disse guddommelige måls virkninger, var den nye invokation. Dens styrke var så
stor, at det måtte overvejes om de rette tilstande var til stede, før
dens fremsigelse var mulig. Det var det første skridt i den planlagte præcipitation af det »overjordiske lys«. Det næste skridt vil
blive den store herres tilsynekomst. Han vil fungere som den linse, hvorigennem lyset kan blive fokuseret og tilpasset til menneskeligt behov. Tilstande bliver hurtigt tilvejebragt, hvorved denne store lysformidling vil blive mulig. Kristus fungerer nu på det
atmiske plan og legemliggør i sig det store åbenbaringspunkt,
som jeg har udtrykt i ordene: »Viljen er et udtryk for loven om
offer«. Den påkaldelse, som nu rejser sig fra menneskeheden og
når det høje sted, hvor Kristus befinder sig, er i denne tid fokuseret i, eller har oprindelse på det emotionelle plan. Som følge
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af dette, læser vi i skrifterne, vil »alle nationers begær« komme
til syne ved tidsalderens afslutning. Drivkraften, der bringer
Ham frem – set ud fra masserne – udstrømmer derfor fra astralplanet. Planerne for hans komme bliver lagt i den højere modsvarighed til dette plan, det buddhiske plan, eller planet for ren
fornuft.
Den motiverende kraft for Hans komme bringes til veje af alle
disciple og indviede. Det er derfor en fælles bevægelse, kvalificeret af Hierarkiets og menneskehedens forenede ønske og motivation. Denne påkaldelse kan følgelig ikke siddes overhørig.
Astrologisk set er tiden gunstig. Ud fra den planetariske synsvinkel er store og betydningsfulde begivenheder nært forestående,
eftersom den planetariske logos er ved at tage en kosmisk indvielse. Den energi, som skaber orden, og som magisk bringer ånd
og stof sammen (syvende stråles energi), organiserer allerede
menneskelige anliggender. Disse tre store sammenfaldende begivenheder i tid og rum gør det muligt for den syvende stråles
energier at nå et højt niveau af forenet aktivitet og samarbejde.
Resultatet vil blive skabelsen af en direkte kanal for præcipitation af »overjordisk lys« ind i de tre verdener og dets kraftige
fokusering på det fysiske plan. Således vil den nye civilisation
og den nye verdensorden blive bragt til veje, og den nye tilnærmelse til det guddommelige vil blive mulig. De indledende
skridt vil da blive taget til at skabe den »nye himmel og den nye
jord«. Her må I omhyggeligt skelne mellem symboler og kendsgerninger. Mere er det ikke nødvendigt, at jeg antyder her.
(DNA2 e.425-427).
Vi vil nu beskrive strålernes hensigt ved hjælp af en gammel
lære, der er bevaret på blade, der er så gamle, at skriften lidt efter
lidt forsvinder. Jeg vil nu oversætte den til nutidens sprog, skønt
meget derved tabes. …
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Guddommens syvende hensigt
7. stråle. Ceremoniel orden eller magi
»Lad herrens tempel blive bygget«, råbte den syvende
store engel. Så bevægede syv store gudesønner sig med afmålte skridt til deres steder i nord, syd, vest og øst og indtog deres pladser. Opbygningsarbejdet begyndte således.
Dørene var lukket. Lyset skinnede svagt. Tempelmurene kunne ikke ses. De syv var tavse, og deres former var
tilslørede. Tiden var ikke inde til, at lyset kunne bryde
frem. Ordet kunne ikke udtales. Kun mellem de syv former
fortsatte arbejdet. En lydløs kalden lød fra den ene til den
anden. Tempeldøren var dog stadig lukket.
Som tiden gik, hørtes der lyde af liv. Døren blev åbnet,
og døren blev lukket. For hver gang den åbnedes, voksede
kraften inde i templet; for hver gang tog lyset til, idet menneskesønnerne én efter én trådte ind i templet, passerede
fra nord til syd, fra vest til øst, og fandt lys i hjertets centrum, fandt forståelse og kraft til at arbejde. De trådte ind
gennem døren; de gik hen foran de syv; de løftede templets
slør og gik ind til livet.
Templet voksede i skønhed. Dets linjer, dets mure, dets
udsmykning og dets højde, dybde og bredde kom langsomt
til syne og trådte frem i lyset.
Ude fra øst lød ordet: Luk døren op for alle menneskesønnerne, som kommer fra alle de mørke dale i landet og
søger herrens tempel. Giv dem lyset. Åbenbar den indre
helligdom og udvid ved alle herrens håndværkeres arbejde
templets mure og kast lys over verden. Lad det skabende
ord lyde og vække de døde til live.
Således skal lysets tempel bringes fra himmel til jord.
Således skal dets mure rejses på menneskeverdenens store
sletter. Således skal lyset åbenbare og nære menneskenes
drømme.
Derefter skal mesteren i østen vække dem, der sover.
Derefter skal vogteren i vesten teste og prøve alle sande
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lyssøgende. Derefter skal vogteren i syden instruere og
hjælpe de blinde. Derefter skal porten til norden forblive
vidt åben, thi dér står den usynlige mester med sin hånd
fremstrakt til velkomst og med forstående hjerte for at føre
pilgrimmene til østen, hvor det sande lys stråler.
»Hvorfor denne åbning af templet«? spørger de store
syv. »Fordi arbejdet er tilendebragt; håndværkerne er forberedt. Gud har skabt i lyset. Hans sønner kan nu skabe.
Hvad kan der ellers gøres?«
»Intet«, kom svaret fra de store syv. »Lad arbejdet fortsætte. Lad Guds sønner skabe.«
Disse ord vil mange notere sig som værende af stor betydning og
som en hentydning til en intention om (i løbet af den kommende
cyklus) at åbne døren helt op til det skjulte mysteriums tempel for
mennesket. En efter en skal vi gennemgå den esoteriske og åndelige pendant til den psykologiske faktor, som kaldes »en mental
test«. Denne test vil vise et menneskes mentale kraft og hans
brugbarhed i mentalt arbejde, den vil vise hans evne til at opbygge
tankeformer og til at levendegøre dem. Dette behandlede jeg i En
afhandling om Hvid Magi, og relationen mellem denne afhandling
og den syvende stråles magiske arbejde og dens aktivitetscyklus
vil i tiltagende grad blive mere tydelig. En afhandling om Hvid
Magi er et forsøg på at opstille regler for skoling og arbejde, som
vil gøre det muligt for kandidaten til mysterierne at træde ind i
templet og indtage sin plads som en skabende arbejder og således
deltage i det magiske virke i herrens tempel.
Navnene, som denne stråleherre kendes ved, er mange, og deres betydning er af stor vigtighed i dag. Fremtidens arbejde kan
ses ved at studere disse navne.
Den utilslørede magiker
Arbejderen i magisk kunst
Skaberen af formen
Den, der skænker lys fra den anden herre
Den, der håndterer tryllestaven
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Iagttageren i østen
Vogteren af det syvende plan
Den, der nedkalder vrede
Opretholderen af det magiske ord
Tempelvogteren
Guds repræsentant
Den Ene, der løfter til livet
Dødens herre
Den Ene, der nærer den hellige ild
Den hvirvlende sfære
Indvierens sværd
Den guddommelige alkymist
Opbyggeren af kvadratet
Den retningsgivende kraft
Den flammende forener
Nøglen til mysteriet
Viljens udtryk
Skønhedens åbenbarer.
Denne stråleherre har en særlig magt på jorden og på det fysiske
plan af den guddommelige manifestation. Det er derfor åbenbart,
hvor nyttig han er for sine seks brødre. Han får deres arbejde
synliggjort. Han er den mest aktive af alle strålerne i denne verdensperiode og er aldrig ude af manifestation i mere end et tusinde fem hundrede år ad gangen. Det er næsten, som om han
hvirvler ind i og ud af aktivt virke i en meget hurtig cyklus, og
hans nærmeste relation, symbolsk set, er til hans brødre for anden og femte stråle i denne verdensperiode.
Han opbygger (ved anden stråles medvirken) ved tankens
kraft (i samarbejde med herren for femte stråle og på det fysiske
plan, som er hans egen væsentlige og specielle sfære). I en anden
verdensperiode kan hans relation til de andre stråleherrer undergå forandring, men på dette tidspunkt vil hans virke lettere kunne forstås, når det erkendes, at han bistår den opbyggende herre
for den anden stråle og anvender energierne fra herren for konkret tænkning.
Aforismerne, som indeholder hans kvaliteter, lyder som føl24
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ger og blev esoterisk hvisket i hans øren, da han »forlod det allerhøjeste sted og gik ned i den syvende sfære for at udføre det
betroede arbejde«.
1. Tag dit værktøj med dig, broder af det opbyggende lys. Hug
dybt. Konstruér og form den levende sten.
Kvalitet … evnen til at skabe.
2. Vælg dine arbejdere med omhu. Elsk dem alle. Udvælg seks
til at udføre din vilje. Forbliv den syvende i østen. Dog, kald
på verden om at træde ind i det, du skal opbygge. Forén alt i
Guds vilje.
Kvalitet … evnen til at samarbejde.
3. Tag sæde i centrum og tillige i østen. Bevæg dig ikke derfra.
Send ud din kraft for at udføre din vilje og træk dine kræfter
tilbage. Anvend fornuftigt tankens magt. Hold dig stille.
Kvalitet … evnen til at tænke.
4. Se alle dele drages ind i hensigten. Opbyg med skønhed for
øje, broder herre. Gør alle farver strålende og klare. Sørg for
den indre herlighed. Byg helligdommen godt. Plej omhu.
Kvalitet … åbenbaring af Guds skønhed.
5. Vogt din tanke vel. Træd efter ønske ind i Guds tanke. Tag
derfra kraften, Planen og rollen, der skal spilles. Åbenbar
Guds sind.
Kvalitet … mental evne.
6. Vent i østen. De fem har givet dig et venligt ord. Jeg, den
sjette, tilråder dig at bruge det på de døde. Genopliv de døde.
Opbyg former på ny. Vogt dette ord vel. Lad alle mennesker
søge det selv.
Kvalitet … evnen til at levendegøre.
(EP1 e.62, 83-87; EP1 d.89, 112-116).
Det var erkendelsen af det nuværende verdensbehov for oplyste
tænkere og subjektive arbejdere, der tilskyndede lederne til at
styre de indstrømmende åndelige energier således, at der dannedes esoteriske grupper overalt; det førte også til udgivelsen af
den mængde af mystisk og orientalsk litteratur om meditation og
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beslægtede emner, som oversvømmer verden i dag. Det samme
gælder den indsats, som jeg, der virker på den indre side af livet,
gør ved i denne afhandling at undervise i nyere psykologi og på
den måde vise mennesket, hvorledes han er udstyret, og hvor
velegnet han er til det arbejde, for hvilket han er blevet skabt, og
som det indtil nu ikke er lykkedes ham at fatte. Styrken i og
virkningen af den syvende stråles indflydelse vil imidlertid åbenbare det magiske arbejde for ham, og de næste to tusind og fem
hundrede år vil tilvejebringe så megen forandring og muliggøre
så mange såkaldte »mirakler«, at endog verdens ydre tilsynekomst vil opleve en indgående forandring; vegetation og dyreliv
vil forandres og udvikles, og meget, som i begge naturriger ligger latent i formerne, vil bringes til udtryk gennem den friere
strøm og den mere intelligente behandling af de energier, som
skaber og udgør alle former. I løbet af de seneste fem hundrede
år er verden forandret utroligt, og i løbet af de næste to hundrede
år vil forandringerne ske endnu hurtigere og mere dybtgående,
idet væksten af menneskets intellektuelle kræfter hurtigt øges,
og mennesket, skaberen, kommer i besiddelse af sine skaberkræfter. (EP1 e.82-83; EP1 d.111-112).
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2. kapitel
Overgang fra en sjette stråle
til en syvende stråle cyklus
Der foregår bestemte store justeringer i dette center (menneskeheden), for det begynder omsider at tilpasse sig den guddommelige intention. Jeg har andetsteds udtalt, at energi fra Shamballa
for første gang i menneskets lange udviklingshistorie har haft en
direkte indvirkning på dette tredje planetariske center. Det skyldes ikke kun det evolutionstrin, menneskeheden har nået, for det
er blot en sekundær grund eller årsag. Det skyldes Sanat Kumaras egen vilje, eftersom han forbereder sig til en bestemt kosmisk
indvielse. Denne indvielse kræver en reorganisering af de energier, der strømmer gennem og danner det »center, vi kalder menneskeheden«, og det skaber en nyordning i selve centret, hvorved visse aspekter og kvaliteter, der er iboende disse energier,
men endnu ikke opdaget, bringes til manifestation. Denne skabende krise er blevet mulig på grund af tre store hændelser:
1. Afslutningen på en femogtyve tusindårig cyklus eller gang
rundt i det, der kaldes den mindre zodiak. Dette har betydning
i vor Planetlogos' livs større erfaringscyklus, og den har relation til samspillet mellem den planetariske Logos og Sollogos, når Sollogos responderer på de energier, der kommer fra
de tolv zodiakale stjernebilleder.
2. Fiskenes tidsalders afslutning. Det betyder ganske enkelt, at
de energier, der er kommet fra Fiskenes tegn i de sidste to tusind år, hurtigt er ved at blive afløst af energier fra Vandbærerens tegn. Det fører til store ændringer i den planetariske Logos' liv og påvirker hans manifestationslegeme kraftigt via
hans tre store centre: Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden.
3. Den stadigt mere fremherskende aktivitet fra den syvende
stråle for orden eller ceremoniel magi, som den ofte fejlagtigt
kaldes. Denne stråle er nu ved at komme i manifestation og
det i nær relation til de to tidligere nævnte faktorer. Det vil
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føre til, at kraften fra den sjette stråle for idealisme bliver svagere. Denne stråle har haft en lang cyklus og har i høj grad
fremskyndet evolutionsprocessen. Vi kan se dens effektive arbejde i fremkomsten af de store verdensideologier. Jeg omtaler kun disse energier i relation til den menneskelige bevidsthed. (RI e.550-551).
Det er derfor helt tydeligt, at mulighederne ligger foran os, og at
den kommende generation, hvis den ønsker det, kan udføre det
magiske arbejde med mange af de forhåndenværende faktorer,
som bidrager til at frembringe tilfredsstillende resultater. Den
femte stråle er ved at tone bort, men dens indflydelse er endnu
mærkbar; den tredje stråle befinder sig på højdepunktet, og den
syvende stråle er hurtigt ved at komme i virkelig aktivitet. Som
følge heraf vil meget ske for at gøre mennesket fremgangsrigt,
forudsat at han konstant kan bevare den rette orientering, bevare
renhed i sit motiv og i sit liv, og bevare et stabiliseret og modtageligt, emotionelt legeme samt den indre samordning, som gør
hans personlighed til et godt redskab for sjælen eller selvet.
(WM e.511-512; HM d.522).
Nu må vi beskæftige os med virkningen af en kraft, som er aftagende og gradvis mister sin dominans, nemlig den 6. eller hengivenhedens og idealismens stråle. Det vil ikke være muligt at sige
meget om den, ud over at gøre opmærksom på nogle generelle
ideer der kan have værdi i relation til strålecykler i al almindelighed.
Disse stråleimpulser virker i alle tilfælde (makrokosmiske og
mikrokosmiske) gennem deres brændpunkter, som er de æteriske
centre. Alle væsener har altid 7 centre, og de består af deva- og
menneskeenheder i gruppeaktivitet eller af krafthvirvler, som
rummer celler med latent mulighed for menneskelig manifestation, og som holder dem i ordnet aktivitet. Glem ikke den okkulte
sandhed, at alle former for væsener på et eller andet stadium af
deres løbebane gennemgår menneskeriget.
Kosmiske eller ekstrasystemiske stråler kommer ind eller for28
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deles via centre, som findes i den 2. kosmiske æter, men som på
nuværende manifestationstrin bliver systemisk synlige i den 4.
kosmiske æter, den buddhiske.
Én kosmisk stråle er permanent, Logos' egen stråle, og denne
stråles understråler gennemtrænger hele hans system. 6 andre
kosmiske stråler, der beliver andre solsystemer, påvirker vores
system og afspejles i den logoiske stråles understråler. Disse 6
kosmiske impulser reagerer vores himmelske mennesker på.
Som centre i det logoiske legeme optager de impulsen i sig, sender den gennem deres egne centre (kæder) og videre ud til andre
planetsystemer, idet de præger den med deres egen specielle farve og tone. Hele denne udveksling af stråleimpulser eller strålevarme er, både fysisk og psykisk, et kompliceret kredsløb. Strålingen eller vibrationen går fra sin kilde, den ene stråle eller systemiske logos, ud til de forskellige centre i hans legeme i ordnede cykler. Set fra et fysisk synspunkt er denne strålekraft den belivende faktor i stof. Set fra et psykisk synspunkt er den en kvalitativ egenskab. Den strømmer fra planetsystem til planetsystem, fra kæde til kæde, fra klode til klode, og hele tiden lægger
den både til og trækker samtidig fra. Derefter vender den tilbage
til sit brændpunkt med to mærkbare forskelle:
a. Strålevarmen er intensiveret.
b. Den kvalitative karakter eller farve er forøget. …
Når en stråleimpuls forlader en race eller klode, et planet- eller
solsystem, må man ikke tro, at den forsvinder helt. Den forlader
simpelthen den afgrænsning, den stimulerede, og bliver fokuseret et andet sted. Den oprindelige modtager bliver en kanal eller
formidler og optager eller absorberer ikke længere kraften i samme omfang. Her bliver vi igen handicappet af ord, der slet ikke
kan udtrykke idéen. Det, den studerende må forstå, er, at i en
strålecyklus modtager og absorberer genstanden for den umiddelbare opmærksomhed impulsen og omdanner den efter behov
og er derfor ikke til rådighed som formidler i lige så høj grad.
Når cyklen nærmer sig sin afslutning, vil mere og mere af stråKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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lens kraft eller magnetisme mærkes andre steder, indtil praktisk
talt hele impulsen sendes videre uberørt.
Det er det, der er ved at ske i relation til den 6. eller hengivenhedens stråle. Egoer, som er på denne stråle, vil tage form andre
steder, på andre kloder og i andre kæder, og ikke så meget på vores planet. Strålens vibration vil stilne af for vores vedkommende og øge sin aktivitet et andet sted. Med andre ord, vores planet
og alle, der lever på den, vil blive positive og ikke-modtagelige
og midlertidigt frastøde denne bestemte krafttype. Dæmpningen
af det, man kalder kristen entusiasme, er en psykisk manifestation af dette. Den stråle, chohanen Jesus er på, vil ikke længere i
samme udstrækning sende kraft ind i den form, han har bygget,
og derfor vil den langsomt men sikkert gå i opløsning efter at
have tjent sit formål i hen ved 2.000 år. Senere vil den samme
kraft vende tilbage og en ny form langsomt blive til – men en
form der er bedre egnet.
Derfor er det klart, at et kendskab til disse cykler og strålernes
kraftmanifestation eller formørkelse i sidste instans vil føre til en
fornuftig brug af loven og et intelligent samarbejde med evolutionsplanen. Her kan det siges, at de 7 kumaraer (de 4 eksoteriske
og 3 esoteriske) samarbejder med denne lov og fungerer eksoterisk eller esoterisk, alt efter hvilken stråle som er ved magten,
med undtagelse af den første kumara, vores planetsystems logos,
der i sin egenskab af syntesepunkt for alt altid fungerer objektivt.
Det er denne stråleaktivitet, som styrer formørkelsen eller manifestationen af et solsystem og et planetsystem, med alt hvad
disse manifestationer omfatter. Heraf kommer den vægt, der i
alle okkulte bøger lægges på studiet af cykler og differentieringen af de 100 Brahmas år i sine bestanddele. I denne viden ligger mysteriet om selve tilværelsen, elektrisk kraft og fohatisk
syntese.
Jeg vil ikke fremsætte flere kommentarer til de fremtidige
virkninger af den stråle, som for vores vedkommende er ved at
glide over i midlertidig formørkelse. Senere vil vi, i større udstrækning end det har været muligt med de andre stråler,
behandle den 7. krafttype, som nu er ved at komme til magten,
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og som derfor er en vital faktor i menneskets umiddelbare udvikling. (CF e.436-440; KI d.423-426).
Vi skal nu betragte de kræfter, der for tiden er virksomme, og
som derfor er af største interesse i forbindelse med det, jeg nu vil
sige. Som det første kan det fremføres, at hovedproblemet i dag
skyldes den kendsgerning, at to meget stærke stråler er virksomme på samme tid. Endnu er deres virkning så ligeligt afbalanceret, at der er skabt en situation, som i de gamle arkiver beskrives
med følgende ordlyd: »En splittelsens tid, hvor bjergene, der
hidtil har givet ly, styrter sammen fra deres højder, og menneskenes stemmer forsvinder i braget og tordenen fra faldet«. Sådanne perioder opstår kun sjældent og med lange mellemrum, og
hver gang de kommer, indledes en særdeles betydningsfuld periode af guddommelig aktivitet; gamle ting forsvinder fuldstændigt, dog genoprettes ældgamle afgrænsninger. Den syvende
stråle for ceremoniel orden eller ritual er ved at komme i manifestation. Den sjette stråle for idealisme eller abstrakt vision er
langsomt ved at forsvinde. Den syvende stråle vil bringe det til
udtryk, der blev skuet samt det, der udgjorde idealerne i den forudgående cyklus med den sjette stråles aktivitet. Én stråle forbereder vejen for en anden stråle, og forudsætningen for hvilken
stråle, det er, der kommer i manifestation, afhænger af Planen og
den guddommelige hensigt. Det er sjældent, at to stråler følger
hinanden i nummerorden, således som det nu er tilfældet. Når
det sker, følger virkning hurtigt årsag, og dette kan i dag skabe
grundlag for et sikkert håb. …
Den sjette stråles påvirkning tjente til at drage menneskenes
sind hen imod et ideal, såsom individuel opofrelse eller tjeneste,
og den mystiske vision var periodens høje vandstandsmærke;
utallige vejledende mystikere i occidenten og orienten stod frem.
Den syvende stråles påvirkning vil til sin tid skabe magikeren,
men i denne tidsalder vil magikeren i overvejende grad tilhøre
skaren af hvide magikere (til forskel fra den atlantiske periode,
hvor overvægten lå på det selviske eller på den sorte magi). Den
hvide magiker arbejder med naturens kræfter og fører dem tilbage til den fremskredne menneskeheds kontrol. Dette kan allerede
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nu ses virkeliggjort gennem aktiviteten hos de videnskabsmænd,
som den sidste del af forrige århundrede og den forløbne del af
det tyvende århundrede har skabt. At en stor del af deres magiske virke har været ledet ind i selviske kanaler på grund af tendensen i denne materialistiske tidsalder, og at mange af deres
kloge og sande opdagelser inden for energiens område i dag er
tilpasset formål, der tjener menneskenes had eller kærlighed til
selvet, er ligeledes sandt. Men dette modvirker på ingen måde
det under, som deres præstationer er. Når motivet transmuteres
fra ren videnskabelig interesse til kærlighed for den guddommelige åbenbaring, og når tjeneste for menneskeheden er den drivende kraft, da vil vi opleve den sande, hvide magi. Som følge
heraf er det nødvendigt, at mystikeren bliver okkultist, og at nutidens aspirant skoles til rette motiver, til tankekontrol og til broderkærlighed, – der altsammen må og skal ytres gennem harmløshed. Den stærkeste kraft i verden i dag er harmløshed. Jeg taler ikke om ikke-modstand, men om den positive mentale holdning, der ikke frembringer onde tanker. Den, der ikke tænker
ondt, og som ikke skader nogen, er borger i Guds verden.
Nedennævnte relationer mellem sjette og syvende stråle bør
være helt klart opfattet, og de studerende må forstå relationen
mellem den umiddelbare fortid og den nærmeste fremtid og i
denne relation se virkeliggørelsen af Guds plan og den kommende frelse af racen:
a. Den sjette stråle nærede visionen.
Den syvende stråle vil materialisere det, visionen åbenbarede.
b. Den sjette stråle skabte mystikeren, som er kulminationen for
aspiranten.
Den syvende stråle vil udvikle magikeren, der virker inden
for den hvide magis område.
c. Den sjette stråle førte som en del af den evolutionære plan til adskillelser, til nationalisme og til sekterisme på grund af tænkeevnens selektive natur og dens tendens til at dele og adskille.
Den syvende stråle vil føre til fusion og syntese, idet dens
energi er af en type, der forener ånd og materie.
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d. Den sjette stråles aktivitet førte til dannelsen af skarer af disciple, som arbejdede i grupper, men ikke i nær relation og
med tendens til indbyrdes uenighed på grund af personlighedsreaktioner.
Den syvende stråle vil skole og igangsætte grupper af indviede, der arbejder i nær overensstemmelse med Planen og med
hinanden.
e. Den sjette stråle bragte følelsen af dualitet til en menneskehed, der betragtede sig selv som en fysisk enhed. De akademiske materialistiske psykologer er eksponenter for denne holdning.
Den syvende stråle vil indlede følelsen af en højere enhed; for
det første følelsen af en integreret personlighed, hvad angår
masserne, og for det andet følelsen af en fusion af sjæl og legeme, hvad angår verdensaspiranterne.
f. Den sjette stråle differentierer det aspekt af den universelle
energi, som vi kender som den moderne elektricitet, og som
skabtes for at tjene menneskets materielle behov.
Den syvende stråle vil gøre mennesket fortrolig med den type
af elektriske fænomener, der frembringer koordination af alle
former.
g. Den sjette stråles påvirkning skabte i menneskenes sind udviklingen af følgende kundskaber:
1. Viden om det fysiske plans lys og elektricitet.
2. Blandt verdens esoterikere og spiritualister viden om det
astrale lys.
3. Interesse for oplysning, både fysisk og mentalt.
4. Astrofysik og de nyere astronomiske opdagelser.
Den syvende stråle vil ændre de teorier, som racens fremskredne tænkere har fremsat, til kendsgerninger i de fremtidige uddannelsessystemer. Uddannelse og øget forståelse for
oplysning inden for alle områder vil sluttelig blive betragtet
som synonyme idealer.
h. Den sjette stråle belærte om betydningen af offer, og i denne
lære var korsfæstelsen et enestående tegn for de indviede. Filantropi var for den fremskredne del af menneskeheden udKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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tryk for samme lære. Det tågede ideal om ganske enkelt »at
være venlig« er samme motivation tilpasset de ikke-tænkende
masser.
Den syvende stråle vil føre begrebet om gruppetjeneste og offer til de kommende indviedes bevidsthed. Dette vil indlede
tidsalderen for »guddommelig tjeneste«. Visionen om den enkeltes bidrag til offer og tjeneste, til gruppen og til gruppeidealet, vil i den nye tidsalder være målet for masserne af
fremskredne tænkere, medens broderskab vil være nøgleordet
for resten af menneskehedens bestræbelser. Disse ord har en
større mening og betydning, end nutidens tænkere kan vide
og forstå.
Den sjette stråle fremmede væksten af individualismens ånd.
Grupper eksisterer, men det er grupper af individuelle, som er
samlet om en enkelt person.
Den syvende stråle vil nære gruppeånden og grupperytmen;
gruppens mål og gruppens rituelle virke vil udgøre den ydre
tilkendegivelse.
Den sjette stråles indflydelse gav menneskene evnen til at erkende den historiske Kristus og til at udvikle strukturen for
den kristne tro, farvet af visionen om en kærlighedens store
søn, men kvalificeret af en udpræget militant holdning og separatisme som følge af snæver idealisme.
Den syvende stråle vil give mennesket evnen til at erkende
den kosmiske Kristus og til at skabe den fremtidige videnskabelige religion om lyset, hvilket vil sætte mennesket i stand til
at fuldbyrde budskabet fra den historiske Kristus om at lade
hans lys udstråle.
Den sjette stråle skabte de store idealistiske religioner med
deres vision og deres nødvendige begrænsning, – en begrænsning, der er nødvendig for at beskytte unge sjæle.
Den syvende stråle vil befri de udviklede sjæle fra barnekammeret og indlede den videnskabelige forståelse af den guddommelige hensigt, der vil give næring til den kommende religiøse syntese.
Den sjette stråles påvirkning har været at fremme de separatistiske instinkter, – dogmatisk religion, videnskabelig saglig
nøjagtighed, tankeretninger med deres doktrinære barrierer og
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eksklusivitet samt kulten om patriotisme.
Den syvende stråle vil berede vejen for erkendelsen af det
større vidsyn, der vil materialisere sig som den nye verdensreligion, der vil betone enhed men udelukke ensartethed; den
vil forberede den videnskabelige teknik, der vil påvise det
universelle lys, som enhver form tilslører og skjuler, samt forberede den internationalisme, der vil komme til udtryk som
praktisk broderskab og som fred og god vilje mellem folkeslag.
Jeg kunne fortsætte med at fremhæve disse relationer, men jeg
har opremset tilstrækkeligt til at vise skønheden i den forberedelse, den sjette store herre for idealisme har ydet i arbejdet for
den syvende herre for ceremoniel. (EP1 e.357-363; EP1 d.371376).
Der findes endnu en faktor – en faktor, der varierer efter tidens
behov. Alle cykler har ikke samme fundamentale betydning. De
perioder i en cyklus, der har virkelig betydning, er begyndelsen
og slutningen samt de tidspunkter, hvor der finder en overlapning og sammensmeltning sted. Det viser sig på det fysiske plan
som store revolutioner, vældige naturkatastrofer og fundamentale omvæltninger inden for Hierarkiets tre områder – området for
verdenslæreren, for overhovedet for en rodrace og for lederen af
en civilisation eller en kraft. På de tidspunkter i en cyklus, hvor
sammensmeltning finder sted, krydser strømme hinanden, og
hele systemet synes at befinde sig i en kaotisk tilstand. En cyklus' mellemliggende periode, hvor den indkommende vibration
er stabiliseret og den gamle er forsvundet, manifesteres som en
periode i ro og tilsyneladende ligevægt.
På intet tidspunkt i menneskehedens historie har dette vist sig
så tydeligt som i første halvdel af dette århundrede. Den sjette
stråle for hengivenhed toner bort og ind kommer strålen for ceremoniel lov. Med denne stråles tiltagende styrke kommer en overgang, hvor de fremtrædende særpræg og evner, der vedrører
kraft og aktivitet, kommer i forgrunden, dvs. en syntese, glem
ikke det, af de fire mindre stråler. Derfor har vi været vidne til
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en kamp for idealer og en hengiven troskab til en sag, således
som det skete i forbindelse med mesteren Jesu stråle. Derfor kolliderer idealisternes bestræbelser (rigtige eller forkerte) inden for
ethvert område, og de kæmper en bitter kamp. Hvad var verdenskrigen andet end kulminationen af to modsatrettede idealer, der
blev udkæmpet på det fysiske plan? Dette var et eksempel på
den sjette stråles kraft. Efterhånden som den sjette stråle toner
bort, vil konflikterne høre op, og gradvis vil organisation, regler
og orden, der betinges af den tiltagende kraft – kraften fra mesteren R's stråle – begynde at dominere. Den nuværende kaotiske
tilstand vil ændre sig til ordnede og organiserede forhold i en ny
verden. Den nye rytme vil efterhånden præge menneskenes dårligt organiserede samfund og ændre det nuværende sociale kaos
til social lov og orden. De religiøse forskelle og de mange sekter
inden for de såkaldte religioner vil ændre sig og få deres religiøse udtryk tilpasset i en form, der stemmer overens med loven. De
økonomiske og politiske uoverensstemmelser og spændinger vil
ændre sig til et system, der kommer til at fungere harmonisk under bestemte grundlæggende former. Alt vil blive styret ceremonielt, og de indre resultater, som Hierarkiet stræber efter, vil
langsomt tage form. Men glem ikke, at ved slutningen af perioden med forherligelse af lov og orden og af de deraf følgende
former og begrænsninger, vil der (jeg vælger mine ord med omhu) opstå en ny periode med kaos, hvor det indespærrede liv frigør sig endog fra disse begrænsninger, idet det fører med sig evnen og essensen fra den udvikling, som den syvende stråles Logos stræbte mod.
Således er situationen fra tid til anden ned gennem tidsaldrene. Hver stråle kommer ind efter tur og får magt og fører med sig
sine egne inkarnerende ånder, for hvem perioden markerer et
tidsrum med mindst mulig modstand. De kontakter seks andre
typer af kraft i verdenerne og seks andre grupper af væsener, der
skal præges af denne kraft og føres videre frem med strålen i
dens færd mod det universelle mål. Det er netop sådan, den specielle situation er i den periode, vi lever i, en periode, hvor den
syvende Logos for ceremoniel lov og orden søger at rette op på
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det midlertidige kaos og stræber efter at mindske begrænsningerne for det liv, der flygter fra de gamle og udtjente former. De
nye former er nødvendige nu og vil blive hensigtsmæssige. Det
er først efter den mellemliggende periode i en ny cyklus, at begrænsning igen vil være mærkbar, og da vil forsøget med at nå
frigørelse på ny begynde.
Derfor overvejer den kloge lærer nu for tiden situationen ved
at bedømme den nye indkomne stråles virkning på de ånder, der
er i inkarnation. Her har vi således en tredje stråle og dens betydning, der må indgå i overvejelserne, når meditation skal anvises.
Føler I, at opgaven er kompliceret? Lykkeligvis udruster visdommens hal sine afgangselever til opgaven.
I denne specielle periode vil meditationsformen (enten meditationen principielt er baseret på den egoiske stråle eller på personlighedens stråle) gennemgå en stor udvikling. I kan overalt
se ganske bestemte meditationsformer, der er udarbejdet og anvist både til enkelte mennesker og til grupper, og det har bevirket en vækst af hvid magi med lov og orden på det fysiske plan
som følge. Den kommende genopbygningsperiode vil forløbe i
overensstemmelse med strålen, og dens endelige fremgang og
fyldbyrdelse er nærmere, end det måske kunne forventes. Den
store herre kommer ifølge loven, og intet kan hindre hans komme.
Netop nu er tidens største behov de mennesker, som forstår
loven, og som kan arbejde med den. Nu er der endvidere mulighed for at udvikle dette princip og for at skole mennesker til at
hjælpe verden.
De mindre stråler for harmoni og videnskab responderer hurtigt på den syvende stråles påvirkning. Med denne udtalelse mener jeg, at deres monader let kan påvirkes i denne retning. Monaderne på den sjette stråle for hengivenhed finder ensretning mere
vanskeligt, indtil de nærmer sig tidspunktet for syntese. Den første og den anden stråles monader finder i denne stråle et område,
hvor de kan udtrykke sig. Første stråle monader har en direkte
tilknytning til denne stråle og søger at udøve loven gennem
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magt, medens anden stråle monader, som er den synteseskabende type, vejleder og styrer gennem kærlighed. (LOM e.40-43).
Ud over at betragte strålerne som de kanaler, hvorigennem alt levende strømmer, må vi erkende dem som indflydelser, der efter
tur indvirker på verden. Enhver stråle har en periode af største
indflydelse, som alle i betydelig grad er underkastet, ikke blot
de, der af natur tilhører denne bestemte stråle, men også de på
alle de andre stråler. Enhver stråles lange indflydelsesperiode er
opdelt i syv stadier, hver kvalificeret af indflydelsen fra den større stråleperiode, der intensiveres, når dens egen understråleperiode nås (dvs. den sjette stråles indflydelse er størst i den sjette
understråleperiode). Vi må nøje notere os, at udtrykket »understråle« kun anvendes for at betegne den kortere indflydelsesperiode, ikke for at angive nogen forskel i strålens natur.
Vi ved, at den for tiden dominerende stråle, omend den er aftagende, er den sjette, strålen for hengivenhed, og at denne stråle
allerede var virksom inden kristendommens frembrud. Vi ved
også, at den syvende understråles karakteristiske indflydelse begyndte for ca. femoghalvfjerds år siden (1860), og at denne påvirkning naturligvis vil fortsætte. Det første resultat af den syvende understråles påvirkning var vatikankoncilet i Rom (1870)
med erklæringen om pavens ufejlbarlighed. På samme tid opstod
i England Oxford-bevægelsen, medens udviklingen under den
syvende understråles påvirkning, der endnu varer ved, markeredes af en tiltagende tendens til ritualer og præstevælde i de forskellige kirker, ja, endog i romerkirken så man en tydelig stramning af den præstelige autoritet i alle spørgsmål om dogme og
praksis. Så meget om denne indflydelse på den religiøse tænkning; dens øvrige aspekter vil blive belyst senere.
Ligeledes ved vi, at den religiøse vækkelse under Wesley og
Whitfield i England skete under den sjette understråle, og jeg
tror, vi kan drage den slutning, at Molinos og kvietisterne i Spanien og Centraleuropa, samt Skt. Martin og hans skare af spirituelle filosoffer i Frankrig og andetsteds tillige har markeret frem38
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skridtet i samme periode, i hvilken strålen for hengivenhed intensiveredes på grund af sin egen sjette understråle.
Med disse få isolerede kendsgerninger foran os kan vi måske
konkludere, at den tidsperiode, hvorunder den enkelte understråle gør sin modificerende indflydelse gældende, ligger mellem et
hundrede og halvtreds og to hundrede år.
Vi ved ikke, hvor ofte (muligvis syv gange) understrålerne repeterer successivt inden for den store stråles cyklus. Det må tydeligvis være mere end én gang, eftersom den store sjette stråle
virkede, før kristendommen opstod. Det er også indlysende, at
buddhismen ikke kan have været afslutningsfasen af den store
anden stråle periode, således som man engang antog, idet intervallet mellem fremkomsten af buddhismen og kristendommen
kun var fem hundrede år. Det forekommer sandsynligt, at buddhismen opstod under påvirkning af den anden understråle i den
store sjette stråle periode. Et forsøg på at spore tilbage til, hvad
sidste indflydelse fra understrålerne 5, 4, 3, 2 og 1 resulterede i,
har givet anledning til den formodning, at alkymisternes og rosenkreuzernes periode kan have været domineret af femte understråle; at flagellanternes og andre fanatiske entusiasters epoke,
hvor der udøvedes selvtortur og lemlæstelse, var påvirket af fjerde understråle, og at den periode, hvor astrologi praktiseredes
overalt, repræsenterede tredje understråle, medens gnostikernes
tidligere epoke kan have været et resultat af anden understråle.
Der er imidlertid her blot tale om gisninger, og selv om sidstnævnte formodning er mulig, er der ingen overensstemmelse,
hvad angår tid i de foregående tilfælde, da alkymister, flaggellanter og astrologer alle levede på omtrent samme tid i middelalderen. (EP1 e.164-166; EP1 d.189-191).
Det står nu tilbage for os at se på energien fra de to sekundære
stråler, den sjette og den syvende, som på mange måder er af
større øjeblikkelig betydning for masserne, og som har en vældig
virkning. Den ene er vigtig på grund af dens udprægede magt og
på grund af den krystallisering, den har forårsaget især i tankeverdenen, og den anden fordi dens magt og dens indflydelse og
dens virkninger vil blive af stadig større styrke. Den enes magt
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fremkalder nødvendigheden af det nuværende kaos; den anden
er potentiel, og i dens aktivitet ligger kimen til fremtiden.
Dette er en kendsgerning af stor interesse og virkelig praktisk
betydning. Det bringer os endvidere til spørgsmålet om forudsigelse. Jeg vil her bede jer erindre, at fremsyn ikke er helt afskåret fra fortiden, men at der altid må være et kim af sandhed til
stede. Loven om årsag og virkning er eviggyldig og især, hvor
det drejer sig om åndelig indsigt (så hurtig i vækst i vor tid), som
sætter seeren i stand til at se fremtiden, som den kan blive og at
forudsige kommende muligheder. Der er flere måder, hvorpå en
sådan fremadskuen – i løbet af de næste tre århundreder – kan
udvikles i menneskeslægten:
1. Gennem udviklingen af sjælskontakt hos de mest fremskredne medlemmer af menneskeslægten. Denne kontakt vil forbinde sjælsviden med hjerneindtryk, og hvis sindets evne til
at meditere er trænet på rette måde og under kontrol, vil der
være en korrekt forudviden om den individuelle skæbne og
om kommende begivenheder.
2. Gennem en udvikling af den astrologiske videnskab – en videnskab, der endnu er i sin vorden, og som er baseret på så
mange ubestemte faktorer, at det er vanskeligt for den studerende at komme frem til de sande indikationer, der virkelig
afslører fremtiden. Nogle vink om karakteren og små personlige hændelser kan ofte og korrekt udledes, men hele emnet
er foreløbig alt for tåget til, at man kan sige noget med bestemthed. Jeg vil senere behandle dette emne og angive retningslinierne for fremtidens forskning.
3. Gennem en genoplivelse af »spådomskunsten« og en genopståen af de gamle »rådgivere for slægten«, som i romersk tid
kaldtes »sibyller«. Disse medier (for det var de) vil blive trænet af disciple på den syvende stråle til at tale under inspiration af Hierarkiet, hvis forudviden rækker langt ind i fremtiden,
men dog ikke længere end to tusinde år. Disse medier vil
imidlertid kun blive anvendt under ledelse, efter omhyggelig
træning, og kun to gange om året, ved maj og juni fuldmåne
ritualet.
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Med hensyn til forudsigelse, som jeg nu skal behandle, så vil den –
hvor uortodoks det end må forekomme nogle af jer – blive baseret på
to faktorer: først og fremmest den logiske slutning man kan drage på
grundlag af fortidige og nutidige begivenheder, som betinger den
umiddelbare fremtid, og som uundgåeligt fører til bestemte håndgribelige hændelser. Enhver dybsindig iagttager af menneskehedens forehavender kunne ved at anvende samme ræsonneringsmåde komme
til omtrent samme resultat, forudsat at han elskede sine medmennesker tilstrækkeligt til at se dem, som de virkelig er, og følgelig lade
en mulighed stå åben for det uventede. Og for det andet, det, jeg kan
fortælle jer, er baseret på en viden om de stråleindflydelser, der i vor
tid så stærkt og effektfuldt påvirker menneskeheden og den kommende civilisation og kultur.
Jeg vil derfor bede jer om at læse med åbent sind, det jeg her
siger. Jeg vil bede jer forbinde mine ord med de nuværende tilstande i verden og iagttage de kræfter og magter, som bryder
frem fra de subjektive områder, der direkte forandrer menneskenes tankebaner og former deres ideer, og som følge deraf også
jordens tilstand og nationernes politik.
Som I ved, er der for tiden to sekundære stråler (som er attribut-stråler), der stærkt påvirker menneskehedens skæbne. Det er
den sjette stråle for abstrakt hengivenhed eller idealisme, og den
syvende stråle for ceremoniel magi eller organisation. Den sjette
stråle begyndte at tone bort i 1625 efter lang tids indflydelse,
mens den syvende stråle for ceremoniel orden begyndte at manifestere sig i 1675. Der er tre punkter at huske i forbindelse med
disse to stråler og deres virkninger på menneskeslægten. (Jeg beskæftiger mig ikke her med deres virkninger på de andre naturriger).
1. Den sjette stråle er, som I véd, den mest magtfulde i manifestation for tiden, og et meget stort antal mennesker er modtagelige for dens indflydelse. Den er stadig den mindste modstands vej for flertallet, særlig i den ariske race, på grund af,
at når en stråleindflydelse i tidens løb og gennem evolutionen
er blevet stærk, er det grupper, der hovedsagelig påvirkes, og
ikke enkelte mennesker. En rytme og en bevægelse er da sat
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i gang, som varer i lang tid, og som får styrke gennem selve
mængden af organiseret kraft. Denne sandhed vil træde tydeligere frem, efterhånden som vi går videre i vore studier. Det
er tilstrækkeligt at sige, at sjette stråle mennesker er de reaktionære, de konservative, de udholdende og de fanatiske, som
holder fast ved alt fra fortiden, og hvis indflydelse skaber en
betydelig hindring for menneskehedens bevægelse hen imod
den nye tidsalder. Deres antal er legio. Alligevel skaber de en
nødvendig balance og er årsag til, at processen bliver langsom, hvilket er meget nødvendigt for verden nu for tiden.
2. Den syvende stråle er langsomt ved at tiltage i styrke og har i
lang tid stimuleret og fremskyndet alle femte stråle nationers
aktivitet. Hvis I tager i betragtning, at et af de store mål for syvende stråles energi er at samle og forbinde ånd og materie og
også substans og form (bemærk denne forskel), kan I se, at videnskabens arbejde er tæt forbundet med denne bestræbelse,
og at vekselvirkningen mellem herskerne af den femte, den anden og den syvende stråle bistået af – på forlangende – herskeren af første stråle, helt afgjort vil resultere i skabelsen af nye
former. Et stort antal af syvende stråles egoer eller sjæle og
også et stort antal af mænd og kvinder med syvende stråle personligheder kommer nu i inkarnation, og de har fået opgaven
at organisere den nye æras aktiviteter og at få en afslutning på
de gamle livsmetoder og de gamle udkrystalliserede holdninger til livet, til døden, til fritiden og til befolkningen.
3. Resultatet af den tiltagende strøm af syvende stråles energi
samt den aftagende indflydelse af sjette stråles – som viser sig
som en udpræget krystallisering af de almindelige og accepterede former for anskuelse, religiøs, social og filosofisk – er, at
de millioner af mennesker, som ikke reagerer på nogen af de
nævnte indflydelser gennem egoisk eller personlighedsrelation, bliver kastet ind i en periode med forvirring. De føler sig
helt fortabte, er grebet af den idé, at livet ikke lover dem nogen
behagelig fremtid, og de føler, at alt det, som de har lært at elske og holde af, hastigt forsvinder.
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Disse tre grupper af mennesker, der influeres af den sjette og syvende stråle, eller som er forvirrede på grund af virkningen fra
kræfter, frembragt af disse stråler, er de mennesker, som tilsammen og med forståelse og klar vision må bringe orden i det nuværende kaos. De må materialisere de nye og ønskelige tilstande, som vil svare til det subjektive mønster i tankerne hos verdens oplyste mennesker, og til den åndelige plan, som eksisterer
i bevidstheden hos Hierarkiets medlemmer. Den nye tidsalder
med dens særlige civilisation og kultur vil blive bragt til manifestation gennem samarbejdet mellem de mange velmenende mennesker, der i stigende grad er opmærksomme på helhedens vel
og ikke bare deres eget; de er idealistiske men praktiske tænkere,
der er influeret af mønstret af det, der skal komme, og de er verdens disciple, der er præget af Planen og under instruktion af
Hierarkiet, som styrer og kontrollerer alt.
Enhver forudsigelse, som jeg kan udtale mig om, vil dreje sig
om disse tre grupper af mennesker, og det arbejde de er engageret i. Alle forandringer i forbindelse med menneskeslægten, det
fjerde naturrige, beror altid på tre faktorer:
1. De ydre fysiske begivenheder, der kan defineres som »Guds
handlinger«, og over hvilke intet menneske har den ringeste
autoritet.
2. Aktiviteten hos mennesker, der arbejder på alle de forskellige
stråler, men som på ethvert givet tidspunkt og i enhver bestemt periode betinges af:
a. Overvægten af egoer på en bestemt stråle. Der findes et
meget stort antal anden stråle egoer i inkarnation i dag, og
deres liv og virke vil lette den kommende »store tilnærmelse«.
b. Arten og kvaliteten af den hos flertallet fremherskende
personlighedsstråle. I denne tid er et stort antal sjæle i inkarnation, hvis personlighedsstråle er enten den sjette eller
den tredje. De betinger i høj grad den kommende civilisation, inklusive alle uddannelsesmæssige og finansielle anliggender, ligesom indflydelsen fra dem, der har sjælskontakt
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og kan udtrykke sjælskvalitet, betinger og bestemmer den
kommende kultur.
c. Det femte princips, dvs. tænkeevnens aktivitet. Dette princip om tænkeevnen er generelt set særligt aktivt i dag.
Hvis jeg må sige det symbolsk: tænkeevnens vertikale aktivitet, som har påvirket individer overalt gennem alle tidsaldre, har altid frembragt de mentale vejledere, menneskehedens administratorer og ledere. I dag kan tænkeevnens
horisontale aktivitet, som omfatter store masser af befolkningen og undertiden hele nationer og racer, iagttages
overalt, og det vil uundgåeligt føre til begivenheder og
virkninger, der hidtil ikke kunne forudses, og som betragtedes som umulige.
3. Indflydelsen fra de til enhver tid udgående og indkommende
stråler. I har ofte fået at vide, at disse begivenheder – for en
stråleindflydelses gennembrud eller forsvinden er en begivenhed på rette tidspunkt – viser sig som en langsom udvikling,
psykisk af natur og styret ved lov. Den tid, det tager for en
stråle at bryde igennem, manifestere sig og gøre sin virkning,
for til sidst at forsvinde, er en af indvielsens hemmeligheder,
men – som tiden går og tidens væsen bedre forstås – vil det
periodiske tidsforløb for de sekundære attributstråler blive
fastlagt, men tiden er endnu ikke inde, skønt den intense interesse, der i dag kan spores omkring fænomenet tid, viser en
voksende fornemmelse af selve problemet og af nødvendigheden af at forstå tidens forbindelse med både rum og begivenheder. Inden længe vil det blive erkendt, at tid helt og holdent
er en opfattelse i hjernen; et studium af hastighedsfornemmelsen, som den registreres af hjernen, samt menneskets evne eller manglende evne til at udtrykke denne hastighed, vil, når
det bliver grebet rigtigt an, afsløre meget af det, som i dag er
et mysterium.
I denne tid er hele verden berørt af det kaos og den forstyrrelse,
der følger af sammenstødet mellem den sjette og den syvende
stråles kræfter. Efterhånden som den ene stråle glider ud, og den
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anden kommer ind i manifestation, og deres indvirkning på jorden og på alle former i alle naturrigerne har nået det punkt, hvor
de to indflydelser står lige, da er et afgørende punkt i krisen nået.
Det er det, der sker i dag, og menneskeheden, der er underkastet
de to former for eller typer af energi, mister fodfæstet, og derfor
fremkommer de voldsomme spændinger og vanskeligheder i den
nuværende verdensepoke. Grunden hertil er ikke alene indvirkningen fra de to energityper, der slår ind på alle former for liv
med lige stor styrke, men også at menneskehedens egen energi
(som er en kombination af fjerde og femte stråle) kastes ind i
konflikten. Hertil må endvidere føjes dyrerigets energi (igen en
kombination af energierne fra den tredje, femte og sjette stråle),
for den styrer dyrets eller ethvert menneskes fysiske form. I ser
derfor et møde mellem mange modstridende kræfter, og verdens
Arjuna står over for en vældig kamp – en kamp som er tilbagevendende og cyklisk, men som i denne særlige æra vil vise sig
at blive en afgørende og betingende faktor i den ældgamle konflikt mellem materiel dominans og åndelig kontrol. De kræfter,
der virker på kloden i denne tid, er af overordentlig stor betydning. Hvis I vil erindre, at den sjette stråle virker igennem og
kontrollerer solar plexus (som er tæt forbundet med astralplanet,
bevidsthedens sjette plan), og at den syvende stråle kontrollerer
sakralcentret, vil I se, hvorfor der er så megen emotion, så megen idealisme og så meget begær sammenblandet i forbindelse
med denne verdenskonflikt, og ligeledes hvorfor – bortset fra
stormene i den politiske arena og det religiøse område – seksualiteten og dens forskellige problemer har nået et punkt af interesse i den menneskelige bevidsthed, hvor en løsning af disse vanskeligheder, en ny forståelse af de bagved liggende implikationer, og en åben behandling af situationen er uundgåelig og
umiddelbart forestående. (DN e.26-34; NS d.33-39).
Jeg har nævnt, at den tiltagende syvende stråle virker gennem
det planetariske sakralcenter og derfor gennem ethvert menneskes sakralcenter. På grund af dette kan vi også spore de bebudede udviklingsfaser i den menneskelige funktion, som vi betegner
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seksualfunktionen. Vi vil opleve ændringer i menneskets holdning til dette meget vanskelige problem. (EP1 e.268; EP1 d.287288).
Det som jeg vil henlede jeres opmærksomhed på, er, at de to store grupper af guddommelige formidlere – Det Store Hvide Broderskab og De Materialistiske Kræfters Loge – begge søger at
lede de energier ind i de kanaler, der fremmer det formål, som de
virker for, og for hvilket de blev skabt og eksisterer. Derfor vil
jeg bede jer erindre, at bag alle ydre begivenheder står disse to
styrende organer. Som følge heraf kan I se:
1. To grupper af fremskredne tænkere, begge lige oplyste af intellektets lys, og begge med klare formulerede mål men afvigende
i deres retning og betoning. Den ene gruppe virker i henhold til
den guddommelige plan udelukkende gennem formaspektet, og
i denne gruppe er kærlighedens og uselviskhedens lys ikke til
stede. Den anden gruppe virker udelukkende gennem sjælen eller bevidsthedsaspektet, og i denne gruppe dominerer hjertets
lære og loven om kærlighed.
I denne henseende modvirker de to grupper altså hinanden
på det mentale plan.
2. Den hensigt, som legemliggør de to forskellige gruppers idealer og mål, føres derefter ned på det astrale plan og således ind
i begærets verden. Skillelinien viser sig altid tydeligt for dem,
der virker i de to grupper, men den opfattes ikke så tydeligt af
almindelige mennesker, verdensdisciplene og de indviede. Der
er stort kaos på begærplanet, og verdens Arjuna sidder i dag
forvirret mellem de to modstridende kræfter eller lejre og erkender sin forbindelse med både form og sjæl og er samtidig
usikker med hensyn til, hvor hans pligt ligger. Hans udviklingstrin afgør problemet.
Således virker de to grupper i opposition til hinanden på
begærplanet.
3. Materialiseringen af disse to oplyste gruppers plan fortsætter
støt under de forskellige love for deres eksistens – formlivets
love og det åndelige livs love. På dette begynderstadium og
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mens kampen udkæmpes i begærets sfære (for det er dèr, den
største konflikt udkæmpes, og alt, hvad der sker på det fysiske plan, er kun genspejlinger af indre konflikter), har de to
gruppers kræfter, under anvendelse af den sjette og syvende
stråle, frembragt et fuldstændigt sammenbrud på det fysiske
plan. Den økonomiske situation og det religiøse had er de to
store instrumenter. Dette er et tema, som I gjorde vel i at tænke dybere over.
Der eksisterer altså to grupper, to mål, to klart formulerede idealer, to strømme af aktiv energi, og to stråler, der hovedsagelig er
i konflikt, og som skaber de forskellige ideologier. Resultatet af
denne dualisme er det ydre kaos, differentieringen af de to gruppers idealer i de mange menneskelige eksperimenter, og de heraf
opståede grupperinger af hele menneskeheden under de mange
faner, som giver sig udtryk i de mange forskellige synspunkter
inden for de mange forskellige områder for tænkning – politiske,
religiøse, økonomiske, sociale, filosofiske, samt inden for uddannelse. Resultatet af alle disse konflikter er afgjort godt, og tyder på Den Store Hvide Loges støt voksende indflydelse. Menneskehedens bevidsthed har udviklet sig, og hele verdens befolkning er nu begyndt at tænke. Dette er et helt nyt fænomen og en
ny erfaring i menneskesjælens liv. Det første resultat af alle omvæltningerne har været at ændre brændpunktet for menneskets
opmærksomhed til det mentale plan og dermed nærmere til lysets og kærlighedens kilder.
Det er netop her og i forbindelse med denne epokegørende
forandring af menneskehedens brændpunkt, at verdens disciple
kan påtage sig et ansvar og fortsætte i et aktivt arbejde. Når jeg
her taler om disciple, mener jeg alle som stræber mod en sand
menneskelighed, et sandt broderskab og et levende udtryk for de
højere åndelige værdier. Jeg bruger ikke ordet i teknisk betydning, som medfører en erkendt relation til Hierarkiet gennem de
forskellige grader af forberedende eller accepteret discipelskab,
skønt det også er i mine tanker. Jeg refererer til alle aspiranter og
til alle, som har sans for ægte værdier, og som føler tilskyndelse
til at afhjælpe verdens nød.
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For at forstå lidt af problemet med de forskellige arbejdsmetoder, som karakteriserer dem, der tidligere arbejdede under indflydelse af sjette stråle, og dem, der nu er ved at lære at virke under den tiltagende indflydelse af den syvende stråle, vil vi meget
kort sammenligne de to systemer for aktivitet. Jeg vil bede jer
erindre, at begge systemer og virkemåder kan være lige rigtige
på bestemte tidspunkter og steder, men at nutidens discipel bør
forkaste de gamle metoder og gradvis lære at anvende de nye og
mere moderne og effektive metoder. Dette må han lære at gøre
med optimisme og sikkerhed, vel vidende at det gode og de erfaringer, der blev opnået under den sjette stråles disciplinære system, stadig udgør hans mest værdifulde eje, fordi de er blevet
forvandlet fra metoder til karakteregenskaber og gode vaner. Det
er de nye måder at arbejde på og de nye kræfter og mål, som disciplen i den nuværende æra må lære at mestre; og det må han
gøre i tillid til den lektie, han har lært i fortiden, og han må basere sin nye sandhedserkendelse på det fundament og den stabiliserende orientering, som nu må være etableret.
Det første skridt for den oprigtige aspirant er på dette stadium
at stoppe op et øjeblik for at spørge sig selv og derved opdage,
om han hovedsagelig virker under den sjette stråles impuls eller
den syvende stråles indflydelse. Jeg anvender ordene »impuls«
og »indflydelse« helt bevidst, fordi de beskriver den almindelige
virkning af de to aktive energier. Én ting kan alle disciple og
aspiranter forlade sig på, og det er, at den fundamentale virkning
af alle de sjette stråle kræfter, som er blevet etableret i løbet af
de sidste to tusind år, fortsætter. Dette må man regne med, afbalancere og forstå, og den nye indflydelse må derefter studeres, de
nyere metoder må prøves og mestres, og de nye ideer og idealismen må bringes frem til ydre eksistens og således udtrykkes på
en ny måde. Kun derved kan den nye civilisation og kultur blive
klogt og rationelt skabt og fundamenterne lagt for menneskeslægtens udvikling ad de rigtige baner i den kommende æra. Det
vil derfor være af værdi, om vi sammenlignede de gamle og de
nye metoder for disciplin og træning, deres art og egenskab og
kvalitet samt mål og midler.
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Lad os først se på den sjette stråles aktivitet og dens vigtigste
karakteristika. De er for os de mest velkendte og kan hurtigt behandles, således at vi kan gå videre til de nye måder for opdagelse og anskueliggørelse af den gamle visdom og til forklaring af
de nye arbejdsmetoder, som vil tilføre ny vitalitet til Hierarkiets
arbejde på det fysiske plan.
Den mest fremtrædende karakteregenskab hos disciple og aspiranter under det gamle system var hengivenhed. Racen måtte nødvendigvis tilegne sig en anden og mere rigtig orientering mod de
åndelige værdiers verden, og derfor blev der i Hierarkiets bestræbelser gennem de sidste tyve århundreder lagt vægt på de religiøse
værdier. Verdensreligionerne har stået i centrum af begivenhederne
gennem flere tusind år som led i en bestræbelse for at få menneskeheden til at søge efter sjælen, med udelukkelse af alt andet, og dermed forberede sig på fremkomsten af det femte rige i naturen. Det
er forudbestemt, (hvis jeg kan bruge et så specielt udtryk), at dette
vil komme i manifestation i løbet af den forestående Vandbærers
tidsalder; denne tidsalder vil hovedsagelig blive en epoke med verdensomspændende discipelskab, der senere vil føre til en epoke
med universel indvielse i Stenbukkens tidsalder. Derfor har de store
verdensreligioner haft autoritativ magt i meget lang tid; deres særegne dogmer, tilpasset de forskellige nationer, racer og tidsepoker,
legemliggjorde noget af sandheden gennem en speciel lærer, der tiltrak individer fra hele verden, som var åndeligt indstillet, fordi han
for dem udtrykte det højeste mål, de overhovedet kunne stræbe efter. Alle verdensreligionerne har været opbygget omkring en legemliggjort idé, som gennem en person udtrykte det næste ideal for
tiden og tidsalderen. Denne demonstrerede visse guddommelige attributter og begreber, som var nødvendige at præsentere for menneskesønnerne som deres næste mulige og umiddelbare mål. I disse
manifestationer – som jeg tidligere har påpeget – kan den sjette stråles indflydelse tydeligt ses. Når en individuel sjette stråle indflydelse bemærkes i en tidsepoke, hvor den sjette stråle entydigt er aktiv,
så har vi årsagen til den styrke, der ligger i den religiøse idé, således
som den kommer til udtryk i de teologiske dogmer og doktriner, og
vi ser kirkernes enerådende autoritet.
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Denne orientering af mennesket mod de højere værdier har
været hovedopgaven i Fiskenes tidsalder, som nu er ved at afsluttes, samt den sjette stråles indflydelse, som nu hurtigt er ved
at aftage. Skønt det altid har været således gennem tiderne, at
denne fundamentale orientering til stadighed har fundet sted, så
skal man huske, at gennem de sidste 2.000 år er en meget højere,
mere nyanceret og vanskelig orienteringsproces blevet præsenteret for menneskeheden og dette af følgende grunde: Det fjerde
naturrige er helt afgjort blevet draget op mod det frembrydende
femte rige; dette nødvendiggjorde, at opmærksomheden blev
vendt fra de tre verdener for menneskers stræben og virke, til
sjælsbevidsthedens højere verden. Det nødvendiggjorde også en
nykoncentrering af både instinktiv og intellektuel opmærksomhed, som er de vigtigste faktorer i udfoldelsen af guddommelig
bevidsthed. Denne bevidsthed kan være instinktiv, intellektuel
og derfor menneskelig, og den kan også være åndelig. Men alle
tre er lige guddommelige, noget som ofte glemmes.
Det andet mål for disciplen på sjette stråle eller for det menneske, der er ved at frigøre sig fra den sjette stråles indflydelse,
men stadig er disponeret for den (hvilket er et typisk eksempel
set fra et almindeligt udviklingssynspunkt), har været at udvikle
»evnen til abstraktion«, som det kaldes. Den fremherskende
egenskab i vore dage og i vor tidsperiode har, som et resultat af
den menneskelige kvalitets og karakters forandring gennem tidens disciple, været fremkomsten af den idealistiske natur i mennesket, eller af dets instinktive reaktion på de højere intuitive
værdier. I fortiden har højt udviklede men sjældne mennesker
her og der demonstreret denne kraft til at abstrahere bevidstheden fra den materielle side af livet, formsiden, og fokusere den
på idealet og på det formløse udtryk for den levende sandhed. I
dag er store menneskemasser og hele nationer tvangsindlagt til
visse former for idealisme og kan værdsætte ideer, når de formuleres som idealer. Således kan vi igen se, at udviklingsprocessen
har været en succes, og Hierarkiets arbejde i bestræbelsen på at
udvide den menneskelige bevidsthed kan her påvises at have været effektiv.
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På grund af den sjette stråleaktivitets styrke og som følge af
den lange periode, hvori den har udtrykt sig, er gennemsnitsmenneskets reaktioner præget af intens hengivenhed for sit eget
særlige ideal og sin bestræbelse på fanatisk at påtvinge sine
medmennesker sin idealistiske drøm (for det er alt, hvad det i
virkeligheden er) og at gøre det på en sådan måde, at den oprindelige idé uheldigvis går tabt; det oprindelige ideal er ødelagt,
og fanatikeren bliver mere og mere optaget af, hvordan han skal
anvende sit ideal end af idealet selv. Således fortabes ideen i
idealet og idealet igen i metoden til dets udbredelse. Mennesket
bliver en tilhænger af et ideal, som måske kan blive et udtryk for
hans individuelle liv; idealet kontrollerer hans tanker, bestemmer
hans handlinger og fører ham ofte ud i hensynsløse overdrivelser
for at fremme sin specielle idé.
Som et direkte udtryk for den sjette stråle har det guddommelige princip om begær bevæget sig bort fra begæret efter materielle ting til et område for højere begær. Skønt materialismen stadig er udbredt, er der kun få mennesker, som ikke er besjælet af
visse idealistiske forhåbninger, som de er rede til om nødvendigt
at ofre noget for. Dette er et relativt nyt fænomen, som man bør
lægge mærke til. Store gudesønner har ned gennem tiderne altid
været rede til at dø for en idé; i dag er det hele grupper, der er
rede dertil, og som har gjort det, hvad enten det gælder ideen om
en overmenneskelig stat, et imperium eller en nation, eller en
form for reaktion på den store nød i verden eller en ivrig dyrkelse af en eller anden af de gængse ideologier. Dette viser en fænomenal menneskelig præstation og en udtalt succes i Hierarkiets bestræbelser på at føre den menneskelige bevidsthed over til
ideernes verden og videre til de højere og ikke-materielle værdier.
Instinktet, som har karakteriseret den sjette stråles periode,
som nu aftager, og som så udpræget har været fremelsket under
dens indflydelse, er smag – smag med hensyn til mad, menneskelig omgang, farver, kunst og arkitektur og smag inden for alle
områder af menneskelig viden. Denne forfinede smag har nået
et relativt højt stade i løbet af de sidste to tusind år, og »god
smag« er en højt anset dyd og et mål for masserne i dag. Dette
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er noget helt nyt, som hidtil har været forbeholdt et højt kultiveret fåtal. Tænk over det. Det betyder et opnået udviklingstrin.
For verdens disciple må denne sans for god smag omdannes til
en højere modsvarighed – en fintmærkende sans for værdier.
Derfor bliver der i alle lærebøger for disciple lagt stor vægt på
at udvikle skelneevnen. Begær – smag – skelneevne; det er de
værdier, som udvikles under indflydelse af den sjette stråle, og
som specielt er målet for alle disciple.
Metoderne, hvorved den sjette stråles aktiviteter og mål er
blevet indpræget i racen, er tre:
1. Udviklingen af instinktet. Dette følges op af intelligent erkendt begær, og således sker der en stadig ekspansion af krav,
af erkendelse og dernæst af nyorientering.
2. Den heraf følgende stimulering af den menneskelige bevidsthed hen imod en udvidelse, der efterhånden fører til åndelig
aspiration.
3. Afspejling af virkeligheden i bevidstheden er det næste skridt,
og den opfattes, kræves og søges gennem gruppevirke.
Menneskets mekanisme, som er det redskab, gennem hvilket
sjælen kontakter de tre verdener, der ellers (under den nuværende plan) ville være lukkede og skjulte for sjælens erfaring og
eksperiment, er blevet mere intenst udviklet i følelsesmæssig
henseende gennem de sidste 2.000 år end i nogen anden periode
af de sidste 10.000 år. Årsagen hertil er, at menneskets tænkeevne har medvirket bevidst i processen med at koordinere instinkterne, forvandle instinktiv reaktion og omdanne den til intelligent opfattelse. I verdensdisciples tilfælde er denne proces
udviklet til det næste stadium, som vi kalder intuitiv viden. Modstykket til de fem sanser og deres højere korrespondance på de
subtile plan er nu hurtigt ved at udfolde sig, blive organiseret og
erkendt, og det er gennem disse indre sanser, at åndelige opdagelser såvel som de mere kendte psykiske opdagelser bliver mulige. I de tre faser:
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a. instinkt til aspiration,
b. stimulering af guddommeligt begær,
c. afspejling af virkeligheden,
ser I historien om den sjette stråles aktivitet og dens forbindelse
gennem de sidste århundreder med dens vigtigste udtryksområde, astralplanet.
Vi kan nu gå over til at betragte den syvende stråle i dens relation til den nuværende situation på ganske samme måde, som
vi betragtede den sjette stråle. Derigennem vil der danne sig en
idé i jeres bevidsthed om den udviklingsproces og de begivenheder, der finder sted, og om de umiddelbart forestående hændelser, der logisk kan ventes. Der er, som I kan forstå, to måder,
hvorpå en bestemt stråle kan anskues. Den kan først og fremmest
studeres som en energi, der til stadighed kommer i forbindelse
med andre energier og kræfter, der gennem deres møde og hyppige konflikter skaber en situation, der er fuldstændig forskellig
og helt anderledes end alt, hvad der hidtil har eksisteret forud for
kontakten. Stadierne i denne vigtige proces kan kort beskrives
i følgende ord: kontakt, konflikt, tilpasning, balance (en form for
dødvande eller statisk tilstand, således som den, der herskede i
det 19. århundrede), absorption og den endelige forsvinden af
den svageste energi. Konklusionen er altid uundgåelig, for det
er ikke strålerne selv, der er i konflikt, men den substans og de
former, som er involveret i den pågældende periode. Dernæst
kan strålens egenskab studeres. Den er i virkeligheden udtryk for
dens sjæl og iboende natur, som – idet den støder sammen med
de tilstande, der råder, når den kommer i manifestation – helt afgjort forårsager tre ting:
1. Forandrer menneskehedens civilisation og kultur i enhver given periode. Det er denne kraft, Hierarkiet bruger, når et
møde mellem stråleenergier finder sted. Kulturen ændres
først, fordi alle fundamentale forandringer af egenskaber altid finder sted ovenfra og nedefter, og det er intelligentsiaen,
der først registrerer de begyndende forandringer. Formnaturen vender derefter automatisk processen i modsat retning.
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Det er på den måde, at kritiske øjeblikke uundgåeligt indtræffer i evolutionsprocessen. Hvis videnskabsmænd, der beskæftiger sig med teorien om evolutionens processer, vil acceptere
og studere strålernes virke, så vil en ændring i holdning og en
nærmere adgang til sandheden straks vise sig. Denne opfattelse ligger også bag den lære, jeg har meddelt vedrørende de
store tilnærmelser, som vil finde sted (og kan finde sted meget snart) mellem det fjerde og femte naturrige. Hierarkiet er
den dynamiske og levende kerne i det femte rige.
2. Forandringer i de andre naturriger, der frembringer en anden
kvalitet ved sjælens manifestation i ethvert rige (for de er alle
forskellige i sjælskvalitet), og som følge deraf også ændrer
formaspektet.
3. Forandringer i typen af egoer eller sjæle, der vil komme i inkarnation i en bestemt stråleperiode. Hermed mener jeg, at ligesom størsteparten af inkarnerende sjæle i den tidsalder, der
nu er ved at slutte, i overvejende grad havde sjette stråle karakter, må vi nu vente, at et stigende antal syvende stråle egoer inkarnerer. Fremskyndelsen af den kommende syvende stråle civilisation af syntese, fusion, og tiltagende sjælsudtryk, og udviklingen af det nye stadium, som Hierarkiets hvide magi er
ved at gå ind i, er derfor uundgåelig, og for dette stadium må
vi træne og forberede os.
Den magiske tidsalders kræfter er mange, og en af grundene til,
at den syvende stråle nu er ved at gøre sig gældende, er, at den
højere integration mellem sjæl og personlighed i dag er afgjort
mulig og lettere at opnå end nogen sinde før på grund af den
menneskelige personligheds hurtige fuldendelse og integration.
De nye former, gennem hvilke den meget ønskelige fuldendelse
kan tilvejebringes, må derfor gradvis og videnskabeligt udvikles.
Dette vil, som I nok kan forstå, blive opnået ved en intensivering
af de kræfter, der virker gennem det æteriske legeme, gennem
koordinationen af de syv store centre og etableringen af deres
rytmiske forbindelser. Den syvende stråle virker hovedsagelig
på det fysiske plans æteriske områder. Den styrer ikke den tætte
fysiske form, som er under kontrol af den tredje stråle. Det er det
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vitale eller æteriske legeme, som er følsomt over for og bliver
udviklet af den syvende stråles tiltagende indflydelse.
Når vi betragter de metoder, hvormed den syvende stråle opnår sin hensigt, vil jeg pointere, at det er i denne del af vort studium, at jeg er hæmmet og begrænset af sproget, fordi vi betragter noget, som er nyt, og som derfor ikke kan forstås rigtigt endnu, og vi betragter den udvikling, som engang vil blive tilvejebragt ved hjælp af sand og videnskabelig magi. Denne nye magi
vil have lige så lidt tilfælles med de primitive forsøg og ofte meningsløse forehavender, der kendetegner magikere, alkymister
og andre af fortidens udøvere, som k-a-t, kat, har med en algebraisk formel. Jeg vil også minde jer om, at i Ægypten, hjemstedet for den gamle magi, var den magiske virksomhed direkte
koncentreret om at frembringe fysiske virkninger og materielle
resultater, og at fokuseringen hos den tids magikere kan ses af
den forbløffende frembringelse af de gamle gigantiske bygningsværker, der den dag i dag står tavse i deres oprindelige storslåethed, og som påkalder sig opmærksomheden hos nutidens arkæologer og turister; de former, der blev skabt ved hjælp af mindre
betydelig magi, var helliget magisk beskyttelse af den fysiske
form og lignende. I senere tider fremstod alkymien i dens mange
afskygninger, samt en søgen efter de vises sten og læren om de
tre grundlæggende mineralske elementer. De blev rent esoterisk
og fra livets indre side presset til at søge efter det, som kunne
forene de tre lavere fysiske plan, og det er i sin natur dybt symbolsk for racens udvikling. Disse plan symboliserer det integrerede menneske – fysisk, astralt, mentalt. Når man til disse elementer føjer de vises sten, og den har udført sit magiske værk,
så har I den symbolske fremstilling af sjælens kontrol over det
fysiske plans fire højere plan, de æteriske eller energiplan. De
vises sten er et emblem for den ønskelige fuldendelse. Jeg sagde
»emblem«, ikke »symbol«. Et symbol er et ydre og synligt tegn
på en indre åndelig realitet, som kommer til udtryk på det fysiske
plan ved hjælp af det legemliggjorte livs egen indre kraft. Et emblem er en menneskelig formulering af et begreb, som er skabt
af mennesket, og som for ham udtrykker sandheden, som han
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opfatter den. Et symbol er altid større i sin betydning end et emblem.
De æteriske plan er også sjælens udtryksområde, hvad enten
det er menneskesjælen eller sjælen som udtryk for den højere
triade, monadens liv. Jeg tvivler på, at nogen af jer har den fjerneste idé om, hvad der vil ske for menneskeheden, når den indre
subjektive virkelighed, der fungerer gennem det æteriske legeme
og med sine kræfter uhindret strømmende gennem centrene i
dette legeme, har opnået sin afgørende og altbesejrende integration med den tætte fysiske mekanisme og tvunget den til total lydighed som resultat af den højere integration, fuldbragt mellem
sjælen og personligheden.
Vi er derfor i en højst interessant og afgørende periode i racens og klodens historie – en periode, der ikke ligner nogen tidligere, og fordi udviklingsprocessen har været en afgjort succes
trods alle fejltagelser, misforståelser og forsinkelser; af disse har
der været mange på grund af vægring (mærkværdigt og svært for
jer at forstå) fra de energier, der er koncentreret i Shamballa, til
at påtvinge materien og formen sin vilje ved magt, indtil den tid
kommer, hvor det kan gøres i samarbejde med menneskeslægten.
Dette har aldrig været muligt før på grund af at mennesket ikke
var forberedt til opgaven og uvidende om Planen. Shamballas
herre og hans hjælpere har måttet vente indtil i det mindste et tåget omrids af Planen var trængt igennem til racens bevidsthed;
dette er nu ved at ske i tiltagende grad, og for hver dag, der går,
kommer flere og flere intelligente mænd og kvinder i kontakt
(eller de bliver bragt i kontakt) med Hierarkiets ideer. Vi kan
derfor se frem til en gradvis og forsigtig men støt fremtrængen
af viljesenergien fra det højeste center (Shamballa), som findes
her på kloden. Dette center svarer til det monadiske center, som
gør sin indflydelse mærkbar i bevidstheden hos den discipel,
som er rede til den tredje indvielse. Når først den anden indvielse er passeret, kan det opmærksomme Hierarki begynde at notere
sig en konstant reorientering af sjælen mod monaden, og den
dragende kraft af dette højeste aspekt over den indviede. I dag
har så mange medlemmer af menneskeslægten – i inkarnation eller ude af inkarnation – de to første indvielser bag sig, således at
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Shamballas opmærksomhed i stadig stigende grad vendes mod
menneskeheden, via Hierarkiet, mens menneskers tanker samtidig er ved at blive orienteret mod Planen, mod brugen af viljen
i styring og vejledning, og mod at forstå den dynamiske krafts
natur. Den eksplosive og dynamiske natur, for eksempel af krigene i dette århundrede, indicerer dette, fordi viljesenergien i ét
af sine aspekter er et udtryk for død og ødelæggelse; den første
stråle er tilintetgørerens stråle. Hvad vi derfor kan se ske, er
virkningen af Shamballas kraft på naturens former på grund af
menneskets misbrug af den indstrømmende energi. I fortiden var
krige, generelt og esoterisk set, baseret på den tiltrækkende kraft,
der lå i besiddelser, og dette har ført til den aggressive og begærlige karakter af de motiver, som gang på gang førte til krig.
Gradvis er dette nu ved at ændre sig, og krig har i den senere tid
været baseret på højere motiver, og erobring af land og territoriale besiddelser har ikke været det virkelige og vigtigste motiv.
Krig er blevet tilskyndet af økonomisk nødvendighed, eller den
har haft karakter af en påtvingelse af en nations eller gruppe af
nationers vilje og deres ønske om at påtvinge andre en bestemt
ideologi, eller at frigøre sig selv fra et forældet system for tanker, regime, religiøs dogmatik, som holder racens udvikling tilbage. Dette bliver nu gjort bevidst og er et udtryk for Shamballa
eller viljeskræfter og er ikke så udpræget fortidens begærkræfter.
Den syvende stråle er en af de direkte kanaler, ad hvilke den
første stråles energi kan flyde, og her er igen en anden grund til
dens fremkomst i vor tid, fordi i frigørelsen af livet til de nye og
forbedrede former måtte de gamle former for levevis, kultur og
civilisation nedbrydes eller modificeres. Dette er altsammen opgaven for den første stråle for vilje, der for tiden hovedsageligt
udtrykker sig gennem den syvende stråle for organisation og relationer.
Da vi studerede den sjette stråle, beskæftigede vi os først og
fremmest med strålens virkning på disciplens arbejde og træning, liv og planer, idet den uundgåeligt betinger hans aktiviteter
og livsytringer. Derefter betragtede vi det motiverende begærprincip i denne forbindelse, og til sidst berørte vi de tre aktivitetsmetoder af den fremherskende stråle. Lad os nu følge den
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samme fremgangsmåde og derved nå til en forståelse af relationerne mellem den sjette og den syvende stråle og den måde,
hvorpå den sjette stråles kræfter har forberedt menneskeheden
til de begivenheder, der nu forestår.
Det, jeg nu vil sige, vil ikke blive let at følge og vil være
svært at forstå for disciplen på den sjette stråle, fordi de metoder,
der anvendes af dem, der benytter og styrer de nye energier, er
ubegribelige for ham, forankret som han er i fortidens metoder;
derfor har vi disse fundamentalistiske retninger på alle områder
– religiøse, politiske og endda videnskabelige. Ligeledes, hvis
sjette stråle disciple forsøger at bruge de nye indstrømmende
energier, vil de for ham vise sig på det astrale plan, og resultatet
vil blive astral magi, udpræget blændværk og udtalt vildledelse.
Til denne kategori må i dag henregnes de lærere, der står frem
og hævder, at de underviser i magi og kan frembringe magiske
resultater, arbejde med stråler i forskellige farver og anvende
magtord, udstede dekreter – og at de er fortrolige med visdommens mestres hidtil uafdækkede ønsker og hemmeligheder. Det
er altsammen en form for astralt blændværk og kontakt på astralplanet med det, som senere vil manifestere sig på jorden. Men timen er endnu ikke inde og tidspunktet for sådan et virke er endnu ikke kommet. Tidssans og forståelse af det rette tidspunkt for
udførelse af Planens fremtidige detaljer har disse seriøse men
vildledte folk ikke lært og – fokuseret på astralplanet og mentalt
uudviklet som de er – misfortolker de over for sig selv og andre
det, som de opfatter psykisk. De ved alt for lidt, og tror de ved
meget. De taler med autoritet, men det er en uudviklet bevidstheds autoritet. Udtryk for gamle magiske mønstre og søgen efter
vink og antydninger om stivnede og forlængst udtjente metoder
fra ældgammel tid er alt for udbredt i vor tid og er årsag til vildførelse af masserne og dermed bedrag af masserne. (DN e.107122; NS d.105-118).
I dette sammenlignende studium, hvor utilstrækkeligt det end
måtte være, af den gamle og den nye form for discipelskab er et
af problemerne, som Hierarkiet står overfor, hvordan der kan
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gennemføres den nødvendige ændring i udviklingsteknik og
-metode, som den syvende stråletype vil kræve, og dog samtidig
gøre vilkårene for disse ændringer så smidige, at der kan blive
en jævn overgangsproces af tilpasning og udveksling mellem
Hierarkiet og verdens aspiranter. Denne tilpasning må omfatte
begge grupper (hvoraf den ene for tiden er stor og den anden
lille) af sjette og syvende stråle disciple. Hierarkiets problem er
selvfølgelig ikke noget, der virkelig angår aspiranter, som endnu
ikke har opnået frigørelse, og derfor ikke kan se på livet gennem
de væseners øjne, som ikke længere er bundet af kræfterne i de
tre verdener, men det kunne tjene et nyttigt formål, hvis disciple
en gang imellem tænkte lidt på forbindelsen, som den tager sig
ud fra mestrenes side, og lidt mindre på deres egne individuelle
og særlige vanskeligheder.
Et af de vigtigste kendetegn på en syvende stråle discipel er
hans stærke praktiske natur. Han virker på det fysiske plan med
den faste og urokkelige hensigt at fremkalde resultater, som på
effektiv vis vil betinge den kommende kulturs og civilisations
former; mod slutningen af den syvende stråles cyklus vil han virke lige så ihærdigt for at bevare det, han har skabt. Han bruger
sine kræfter på at opbygge formerne, som vil opfylde hans krav,
og gør det mere videnskabeligt end disciple på andre stråler. Den
sjette stråles hengivne type er langt mere abstrakt og mystisk i
sit virke og sin tænkning og har sjældent nogen egentlig forståelse af den rette forbindelse mellem form og energi. Han tænker
næsten udelukkende på kvalitet og skænker ikke den materielle
side af livet nogen opmærksomhed og forstår ikke den virkelige
betydning af den substans, der skaber fænomenerne. Han er tilbøjelig til at betragte materien som ond af natur og formen som
en begrænsning og understreger sjælsbevidstheden som det, der
har virkelig betydning. Det er denne manglende evne til at arbejde intelligent og – vil jeg tilføje – kærligt med substansen og således få den bragt i et rigtigt forhold til den tætte ydre form, der
de sidste to tusind år har resulteret i en så katastrofal misrøgtet
verden, og som har bragt jordens befolkning i dens nuværende
alvorlige situation. Det uintelligente arbejde på det fysiske plan
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foretaget af dem, der var influeret af den sjette stråles kræfter,
har ført til en verden, der lider af splittelse i en lige så virkelig
betydning, som en person kan lide af »personlighedsspaltning«.
Grænselinierne mellem videnskab og religion er et slående eksempel på dette og er blevet klart og kraftigt optrukket. Kløften,
jeg hentyder til, er skabt af fortidens præsteskab og ikke af andre; grænserne er blevet bestemt af mystisk anlagte, upraktiske
og visionære, samt af fanatiske tilhængere af nogle ideer, der
ikke desto mindre var ude af stand til at se den store sammenhæng og den universelle natur af disse anerkendte ideer. Jeg generaliserer. Der har været mange hengivne og hellige gudesønner, som aldrig har gjort sig skyldige i de ovennævnte dumheder
og separatistiske tendenser. Samtidig med, at vi anerkender dette, må vi også indse, at den ortodokse religion midlertidigt har
adskilt de to store begreber, ånd og materie, i deres tanker og
lære og dermed skabt kløften mellem religion og videnskab.
Opgaven for den nye tidsalders disciple er at bringe disse to
åbenbare modsætninger sammen igen, at vise at ånd og materie
ikke er i modstrid med hinanden, og at der overalt i universet
kun er åndelig substans, der indvirker på og frembringer de ydre
håndgribelige former.
Når en form eller aktivitet er, hvad I kalder ond, er den det
kun, fordi den motiverende energi bag formen er forkert orienteret, selvisk i sin impuls og ukorrekt anvendt. Her er igen de to
fundamentale sandheder i moderne okkultisme (andre vil blive
meddelt, når disse to mestres og anvendes rigtigt) som er af betydning:
1. Energi følger tanke.
2. Ret motiv skaber den rette handling og rette former.
Disse to udsagn er af meget gammel oprindelse, men er endnu
kun lidt forstået. Derfor er det første, som enhver discipel må
lære, kontrollen over og styringen af energi: han lærer dette ved
at arbejde med de igangsættende årsager, ved at lære naturen af
årsagernes verden at kende, og ved at udvikle evnen til at gå bag
om virkningen til årsagen, der frembragte eller skabte den. Hvor
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det drejer sig om den enkelte discipel i de tidlige stadier af hans
træning, vil det betyde, at han konstant må efterprøve sine motiver, indtil han opdager, hvad de er og derefter styre sine tanker
således, at disse motiver i hvert enkelt tilfælde kan være afhængige af sjælens styring og således virke automatisk og dynamisk.
En sjette stråle discipel vil i de fleste tilfælde bringe sit arbejde så langt ned som til astralplanet, for der er hans opmærksomhed, hans liv og hans tanker fokuseret. Hans fysiske natur reagerer nødvendigvis og helt automatisk på de impulser, der kommer
fra det astrale plan, motiveret fra det mentale og – nu og da –
styret af sjælen. Men hans ønskers magt og hans beslutning om
at se frugten af sit arbejde har skabt mange vanskeligheder i fortiden ved at standse det sande udtryk af den oprindelige impuls.
Den bliver standset på astralplanet. Dette har været opvejet af
cyklisk intervention af andre strålekræfter, ellers ville situationen have været endnu værre, end den er. En syvende stråle discipel vil bringe den energi, han råder over, helt ned på det fysiske
plan og derved fremkalde integration; og dualismen, der kendetegner dette, findes mellem et center af energi på mentalplanet
og et på det fysiske plan. Dualismen, som kendetegner en sjette
stråle discipel, findes mellem de modsætningspar, der findes på
det astrale plan.
Det er derfor klart, at når de to energicentre (mentalt og fysisk) er etableret, vil den næste opgave for magikeren være at
skabe en syntese på det fysiske plan af de energier, der er til rådighed, at konkretisere dem, og at indpode det, som er blevet
konkretiseret, med den kraft, der ligger i aktivitet og udholdenhed. Energien, der anvendes således, vil i de fleste tilfælde bestå
af tre typer:
1. Mental energi. Den vil være den dominerende, kontrollerende
energi, som anvendes gennem perioden af accepteret discipelskab og indtil den anden indvielse.
2. Sjælsenergi. Den vil blive udviklet, brugt og bragt til skabende
anvendelse mellem den anden og den tredje indvielse.
3. Sjælsenergi og mental energi, forenet i syntese. Denne kombiKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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nation er meget magtfuld. Efter den fjerde indvielse vil den
blive forøget med energi, der kommer fra monaden.
Jeg vil bede jer huske på, at skønt alt er energi, så bliver den højere impulsgivende aktivitet kaldt energi i al korrekt esoterisk
undervisning, mens det, som betinges af og sættes i bevægelse
af energi, kaldes kraft. Betegnelserne er derfor relative og bevægelige. For menneskehedens store flertal er for eksempel astrale
impulser den højeste energi, som de normalt stræber efter, og de
kræfter, som astralenergien virker på, vil da være de æteriske og
fysiske kræfter. Højere energier kan nu og da have kontrol, men
den almindelige regel er, at livsimpulsen eller tilskyndelsen er
astral, og det kan enten kaldes begær eller aspiration, alt efter
målet. Det sidste kan helt enkelt være mental ambition eller begær om magt, og betegnelsen »aspiration« bør ikke begrænses
til kun at gælde såkaldte religiøse impulser, mystiske længsler
og krav om frigørelse.
Disciplen på syvende stråle arbejder bevidst ved hjælp af visse love, som er love, der styrer formen og dens forbindelse med
ånd eller liv. I En afhandling om Kosmisk Ild omtalte jeg de tre
vigtigste love for solsystemet og de syv underordnede love, gennem hvilke disse tre love udtrykker sig. Jeg antydede også de
love, som styrer gruppearbejde. I må huske, at disciple på forskellige stråler vil bruge disse love i overensstemmelse med deres stråles egenskab og impuls (jeg mangler her de rette ord), vil
fortolke dem ud fra deres specielle livsopgave eller dharma og
vil frembringe de ønskede resultater ved hjælp af tekniske metoder, der svarer til de forskellige stråler, men imidlertid altid tillempet de uundgåelige resultater, der udvikles ved de energier,
der frigøres og virker på kræfterne i overensstemmelse med lovene for deres væren. Disciplen på sjette stråle, der arbejder med
naturens og sjælens love, vil skabe sine resultater og sine kreative former på astralplanet; han må derfor ofte lære at virke gennem en syvende stråle personlighed gennem flere liv (enten før
eller efter at have opnået discipelstatus), før han vil være i stand
til at bringe sine drømme og visioner igennem til det fysiske
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plan. Disciplen på syvende stråle har ikke disse problemer. Med
sin viden om ritual (som er den ældgamle systematiske metode
til at organisere og benytte sig af energiernes tiltrækkende og
brugbare egenskaber), med sin forståelse af »magtord« (som han
opdager ved at eksperimentere), og ved at anvende den styrke,
der ligger i lyd, vil fremtidens discipel arbejde og opbygge den
nye verden med dens kultur og civilisation. Et særligt eksempel
på den syvende stråles magiske virkning på massernes bevidsthed er en anvendelse af slogans og »slagord« (er det ikke det I
kalder det?), som bruges for at fremkalde resultater og bevirke,
at mennesker rives ind i bestemte former for masseaktion. Dette
er den første spæde begyndelse til anvendelse af magtord, og
gennem studiet af deres tonale værdier, deres numeriske betydning og deres iboende kraft vil mennesker til sidst opnå store
magiske resultater, fremkalde gruppeaktivitet og tilsynekomsten
af visse udtryksformer på det ydre plan. Når alt kommer til alt,
har videnskabelige formler reduceret de mest indviklede og uforståelige opdagelser til nogle få tegn og symboler. Det næste
skridt er at iklæde disse tegn og symboler ord eller flere ord og
således tildele dem det, man esoterisk kalder »legemliggørelsens
magt«. Hvis jeg må udtrykke det på den måde, så betyder det
gamle udsagn »Gud talte, og verden blev til« helt enkelt, at Guds
formler for skabelse var reduceret til et stærkt magtord, som Han
intonerede – og det uundgåelige resultat fulgte. Noget af denne
proces i mindre målestok vil ses i funktion i den kommende tidsalder. For øjeblikket vil det, jeg her har sagt, lyde fantasifuldt og
fantastisk for den almindelige studerende.
Det vil være indlysende for jer, at disciple på syvende stråle
udøver stor magt, og derfor bliver der i al den undervisning, de
modtager, lagt vægt på motivets renhed. Før i tiden blev vægten
lagt på legemets renhed i forbindelse med sjette stråle disciple.
Det var uundgåeligt, at de førte ideen ud i fantastiske overdrivelser og har understreget cølibatet, askesen og de strenge love for
fysisk liv og ofte gjort det til synd, som var naturligt. Dette har
været et nødvendigt stadium i deres udvikling, for det var vigtigt, at det fysiske plan skulle indtage en større plads i deres beKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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vidsthed, og at deres opmærksomhed skulle vendes fra det abstrakte område (som for dem er den mindste modstands vej) og
fokuseres på den fysiske tilværelse, for, som nævnt før, energi
følger tanke. På den måde kunne deres liv blive mere praktisk og
den nødvendige integration finde sted. Disciple i den nye tidsalder vil lægge vægten på det mentale princip, fordi det betinger
tanke og tale. Alt magisk virke er baseret på tankeenergi og det
udtalte ord (udtryk for de to magiske centre, som jeg tidligere refererede til); renhed med hensyn til tanke og motiv anses som
følge heraf for at være af afgørende betydning.
Den syvende stråles indflydelse er det, som på en særegen og
uventet måde vil skabe den vesterlandske skole for okkultisme,
ligesom den sjette stråle skabte den østerlandske skole for okkultisme – den sidste bragte lyset ned til det astrale plan, og den nye
indflydelse vil bringe det ned på det fysiske plan. Den østerlandske lære påvirkede kristendommen og indicerede og betingede
dens udviklingsbaner, og kristendommen er så udpræget en religion, der bygger bro. Rollerne vil til sidst blive byttet om, og
»lyset fra østen« vil bevæge sig til Europa og Amerika. Dette vil
uundgåeligt forårsage den nødvendige og ønskede syntese af den
mystiske og den okkulte vej. Det vil senere føre til formuleringen af den højere vej; herom er det nytteløst at tale på nuværende tidspunkt, for I ville ikke forstå det. Ingen af de fundamentale
og ældgamle regler for vejen vil nogen sinde blive ophævet eller
afskaffet. Ligesom mennesker i gamle dage rejste til fods ad de
store landeveje, følgende den tids skik og brug, så rejser de i dag
med tog eller bil, men når frem til samme bestemmelsessted. De
følger den samme vej, det samme mål bliver nået, men der kan
være forskellige fremgangsmåder og andre sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger. Reglerne kan variere fra tid til anden
for at lette forståelsen og give en passende beskyttelse. Skoling
af disciple i fremtiden vil afvige i detaljer fra den, der blev givet
i fortiden, men de fundamentale regler står ved magt.
Den grundtone, der styrede en sjette stråle discipels udvikling, var udtrykt for ham i Kristi ord, da Han sagde: »Og jeg –
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når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil drage alle til mig«. Al
sjette stråle virke er udtryk for tiltrækning og frastødning – heraf
opstår deling og kløfter, der til sidst vil fremkalde forståelsen for
nødvendigheden af en bevidst integration og syntese, mentalt
motiveret og frembragt. Kristendommens historie (som er Europas historie) vil blive forståelig, hvis man studerer loven om tiltrækning og frastødning i forbindelse med fortidens begivenheder. Brugen og misbrugen af denne lov og dens konstante fortolkning i materialistisk retning som begær, personlige ambitioner og territorial kontrol skabte megen splittelse og mange kløfter og er årsag til meget af det, som skete. Under indflydelse af
den syvende stråle vil disse kløfter heles, og syntese vil til sidst
finde sted.
Grundtonen for en syvende stråle discipel er »udstrålende aktivitet«. Derfor ser vi fremkomsten af visse ideer i verdens tankesfære – mental udstråling eller telepati, brug af udstrålende
varme og opdagelsen af radium. Alt dette vidner om den syvende stråles aktivitet.
Det guddommelige princip, som den syvende stråles menneskehed hovedsagelig vil blive fortrolig med, er livet, som det udtrykker sig gennem det æteriske legeme. Det er af denne grund,
vi finder en stigende interesse i vitalitetens natur; kirtlernes
funktion er ved at blive undersøgt, og inden længe vil man opdage deres funktion som generatorer for vitalitet. Esoterisk set betragtes de som eksternalisering på det fysiske plan af de æteriske
kraftcentre i æterlegemet, og deres virksomhed eller mangel på
aktivitet antyder tilstanden i disse centre. Verdens interesse vender sig også imod det økonomiske område, som helt klart er et
område for livets opretholdelse. Meget er derfor nødt til at ske
i disse interessesfærer, og når først det æteriske legeme bliver en
bevidst videnskabelig kendsgerning, og centrene – de store såvel
som de mindre – erkendes som brændpunkter for al energi, der
ytrer sig igennem menneskelegemet på det fysiske plan, vil vi se
en stor revolution finde sted inden for det lægevidenskabelige
område, inden for ernæringsområdet og inden for alle dagliglivets områder. Dette vil føre til store ændringer i arbejdsmetoder
og frem for alt i menneskehedens fritidsaktiviteter.
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Dette henleder vor opmærksomhed på de tre metoder for aktivitet, som anvendes af disciple på alle stråler, og som er forskellige for hver stråle. Disse metoder, der til sidst vil styre typer på
syvende stråle, vil gradvis bevirke en holdningsændring til livet
og en helt anden levevis. Disse tre metoder er:
1. Gruppevirksomhed med henblik på en videnskabelig forbindelse af substans og energi.
2. Stimulering af æteriske former gennem rigtigt styret kraft.
3. Korrekt distribution af vital energi gennem videnskabeligt
studium.
Vi er ved at træde ind i en videnskabelig tidsalder, men det vil
være en videnskab, som har forladt den blindgyde, den befinder
sig i for øjeblikket, og som – da den nu er trængt ind i det
uhåndgribeliges verden – vil begynde at arbejde meget mere
subjektivt end før. Videnskaben vil opdage eksistensen af de
oversanselige sanser, som er udvidelser af de fem fysiske sanser,
og det vil videnskaben være nødt til på grund af de mange pålidelige mennesker, som besidder disse sanser, og som på samme
tid kan virke og leve i den håndgribelige verden såvel som i den
uhåndgribelige. Mængden af troværdige vidnesbyrd vil være
ubestridelig. I det øjeblik årsagernes subjektive verden er en bevist kendsgerning (og det vil ske gennem de ubestridelige beviser på menneskets udvidede sanser), vil videnskaben gå ind i en
ny æra; brændpunktet for dens opmærksomhed vil ændres; mulighederne for opdagelser vil være grænseløse, og materialisme
(som ordet forstås i dag) vil forsvinde. Selve ordet »materialisme« vil blive forældet, og mennesker vil i fremtiden more sig
over det begrænsede udsyn i vore dages verden og undre sig
over, hvorfor vi tænkte og følte, som vi gjorde.
Jeg vil bede jer huske i forbindelse med de fem stråler, som
vi har set øve indflydelse eller som er ved at øve indflydelse på
menneskeheden i vor tid (den første, anden, tredje, sjette og syvende stråle), at deres virkning varierer alt efter stråletype eller
strålekvalitet hos de individer, det drejer sig om og i henhold til
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deres plads på udviklingsstigen. Dette glemmes ofte. Hvis et
menneske for eksempel er på den anden stråle for kærlighed-visdom, kan man vente, at denne stråles indflydelse sammen med
den sjette (som befinder sig inden for den anden stråles indflydelsessfære) let bliver stimuleret og nødvendigvis må udgøre
den mindste modstands vej. Denne situation kan derfor skabe en
overdreven sensitivitet og en uligevægtig udfoldelse af karakteregenskaberne. Det er vore karakteregenskaber, der påvirker vor
opførsel og vore reaktioner på forholdene. Det vil også betyde,
at indflydelsen fra den første, tredje og syvende stråle vil være
foruroligende og fremkalde modstand eller i det mindste uimodtagelighed. I verden i dag er de stråler, der befinder sig langs
energilinien, som udgår fra den første stråle for vilje eller magt
(deriblandt den tredje og syvende), i forhold tre til to (hvad angår den nuværende manifestation), og vi kan derfor se frem til
en større udfoldelse af den første stråles attributter og begivenheder, end det ellers ville være tilfældet. Dette vil i særlig grad
være tilfældet, fordi den sjette stråle nu hurtigt er på vej ud af
manifestation. Alt dette er til liden nytte for jer på nuværende
tidspunkt. Dets betydning vil med tiden blive stadig mere indlysende og er derfor medtaget i min undervisning. (DN e.125-136;
NS d.120-129).
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3. kapitel
Hierarkiets tre departementer
a. Solens og planetens Hierarki
SOLENS HIERARKI

Sollogos
I.
II.
III.

Solens treenighed eller logoi
Faderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vilje
Sønnen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kærlighed-visdom
Helligånden. . . . . . . . . . . . . . . . . Aktiv intelligens

De syv stråler
3 aspektstråler
4 attributstråler
I. Vilje eller kraft. . . . . . . . . II. Kærlighed-visdom.. . . . . III.
Aktiv intelligens
4. Harmoni eller skønhed
5. Konkret viden
6. Hengivenhed eller
idealisme
7. Ceremoniel magi
PLANETENS HIERARKI
Sanat Kumara, Verdens Herre
(Den gamle af dage)
(Den ene indvier)
De 3 kumaraer
(Aktivitetsbuddhaerne)
1 2 3
Afspejlingen af de 3 større og 4 mindre stråler
Lederne af de 3 departementer
I. Viljesaspektet. . . . . . . . . . II. Kærlighed-visdoms-.. . . III. Intelligensaspektet
aspektet
A. Manuen

B. Bodhisattvaen
(Kristus)
(Verdenslæreren)

C. Mahachohanen
(Civilisationens Herre)

b. Mesteren Jupiter

b. En europæisk mester

c. Mesteren M.

c. Mesteren K.H.

c. Den venetianske mester

d. Mesteren D.K.

4. Mesteren Serapis
5. Mesteren Hilarion
6. Mesteren Jesus
7. Mesteren R.

Fire grader af indviede
Forskellige grader af disciple
Mennesker på prøvestadiets vej
Almindelige mennesker af alle grader
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b. Mahachohanens arbejde
Under Manuen arbejder regenterne for verdens forskellige afdelinger som fx mesteren Jupiter, den ældste af de mestre, der nu
arbejder i fysiske legemer for menneskeheden; han er regent for
Indien. Herudover mesteren Rakoczi, som er regent for Europa
og Amerika. Det bør her huskes, at selv om fx mesteren R. hører
til den syvende stråle, og således kommer ind under Mahachohanens energiområde, kan han godt midlertidigt lede et embede under Manuen, hvilket også er tilfældet. Disse regenter har ledelsen
af kontinenter og nationer og styrer, selv om de er ukendte, deres
skæbne. De præger og inspirerer statsmænd og herskere. De lader mental energi strømme ud over styrende grupper og skaber
derved de ønskede resultater overalt, hvor samarbejde og modtagelig intuition er at finde blandt tænkerne. (IHS e.46; IMS d.59).
Efterhånden som den syvende stråle for organisation og ceremonielt virke kommer i manifestation og tiltager i indflydelse, bliver det opgaven for mesteren på denne stråle at skabe en syntese
på det fysiske plan af alle dele af Planen. Mesteren Rakoczi tager
sig af den generelle plan, som den er udformet i det indre råd, og
søger at tilnærme den det mulige. Han kan betragtes som en administrerende direktør for udførelsen af de planer som er besluttet i Kristi bestyrelse. (EXH e.507-508; HF d.504).
Der findes tillige en hemmelig betydning her, der har tilknytning
til de syv stråler, sådan som de kommer til udtryk i menneskeriget. Det er indsigt i denne hemmelighed, der sætter mesteren i
stand til at regulere epidemier og udbredte sygdomme. På nuværende tidspunkt har I ikke denne mulighed. Ganske kort kan det
nævnes, at årsagen til, at de udbrud af plager og epidemier, der
sædvanligvis følger i krigens spor, har været så relativt få, er
den, at Hierarkiet har anvendt denne syvfoldige viden, og menneskeheden har anvendt sin egen videnskabelige kundskab.
Jeg kan i denne forbindelse også nævne (fordi det kan være af
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interesse), at i vor tid er to af Hierarkiets medlemmer – Mahachohanen og hans stedfortræder på den syvende stråle – i besiddelse
af denne hemmelighed i sin fulde udstrækning, og fem andre
mestre bistår dem med at anvende denne opnåede viden. Disse
fem mestre arbejder hovedsageligt med deva-evolutionen. Den
har, som I véd, tilknytning til formen. I dette specielle tilfælde arbejder de med de helbredende devaer. … (EH e.598-599; EH
d.554).
Den mester, som især beskæftiger sig med den fremtidige udvikling af folkeslagenes anliggender i Europa og med det mentale
resultat heraf i Amerika og Australien, er mesteren Rakoczi. Han
er ungarer og har sit hjem i Karpaterne; han var engang en velkendt skikkelse ved det ungarske hof. Omtale af ham kan findes
i de gamle historiebøger. Han var især i offentlighedens søgelys,
da han var Greven af Skt. Germain og endnu tidligere, da han
var både Roger Bacon og senere Francis Bacon. Det er interessant at lægge mærke til, at medens mesteren R. på de indre plan
befatter sig med Europas anliggender, kommer hans navn som
Francis Bacon i offentlighedens søgelys i Bacon-Shakespeare
kontroversen. Han er en temmelig lille og mager mand med stort
fipskæg og glat sort hår, og han tager ikke lige så mange elever
som de tidligere omtalte mestre. For tiden leder han de fleste af
tredje-stråle eleverne i vesten sammen med mesteren Hilarion.
Mesteren R. er på syvende stråle, strålen for ceremoniel orden
eller magi, og han arbejder for en stor del igennem esoterisk ritual og ceremoniel og er levende interesseret i de hidtil ukendte
virkninger af frimurernes og de forskellige broderskabers og kirkers ceremonier overalt. I logen kaldes han sædvanligvis for
»Greven«, og han optræder i Amerika og Europa praktisk talt
som den øverste leder med hensyn til at udføre de planer, som
lægges af logens styrende råd. Visse af mestrene danner omkring
de tre Store Herrer en indre gruppe og mødes jævnligt i rådet. …
Mesteren P. arbejder under mesteren R. i Nordamerika. Det
er ham, som rent esoterisk har beskæftiget sig meget med de forskellige åndsvidenskaber som fx Christian Science og New
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Thought, der begge er bestræbelser fra logens side på at belære
menneskene om virkeligheden af det ikke-synlige samt om tankens skabende kraft. …
Den nuværende race er den femte rodraces femte underrace,
og der er et meget stort arbejdspres på det mentale princips fem
stråler, som kontrolleres af Mahachohanen. Mestrene bærer en
alt for tung byrde, og meget af deres arbejde med at undervise
disciple er blevet overdraget til indviede og fremskredne disciple; desuden har visse af mestrene på første og anden stråle midlertidigt overtaget elever fra Mahachohanens afdeling. (IHS
e.58-61; IMS d.73-75).
To andre mestre, som især beskæftiger sig med den syvende eller ceremonielle stråle, og hvis særlige arbejde det er at overvåge
udviklingen af bestemte aktiviteter i de næste femten år, arbejder
under mesteren R. Det kan med stor sikkerhed siges her, at der
forud for Kristi komme vil ske nogle reguleringer, således at der
i spidsen for alle store organisationer vil befinde sig enten en
mester eller en indviet, som har tredje indvielse. I spidsen for
visse store okkulte grupper, verdensfrimurere og forskellige store retninger inden for kirken, vil der findes indviede eller mestre,
bosiddende i mange af de store nationer. Dette arbejde, som
mestrene udretter, går nu fremad, og alle deres anstrengelser går
ud på at bringe det til en succesfuld afslutning. Overalt samler
de dem, som på nogen måde viser en tendens til at respondere på
højere vibrationer, idet de søger at styrke deres vibration og skole
dem til at kunne gøre nytte ved tidspunktet for Kristi komme.
Stor er det gunstige øjeblik, for når den tid kommer, vil det gennem den umådelige styrke af den vibration, som øver indflydelse
på menneskehedens sønner, blive muligt for dem, som nu gør det
nødvendige arbejde, at tage et stort skridt fremad og gå gennem
indvielsens portal. (IHS e.61-62; IMS d.76).
På de atmiske niveauer, den åndelige viljes niveauer, findes ashramerne for de mestre, som fortolker Shamballas vilje, og som har
fået overdraget det hverv at meddele hensigten med og tilrettelæggelsen af de projekter, hvormed denne hensigt kan fuldbyrdes. LiKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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gesom mesteren R., Civilisationens Herre, står som leder af ashramerne som helhed på de manasiske niveauer, så overvåges alle ashramer på de buddhiske niveauer af mesteren K.H. med min (mesteren D.K.) og tre senior- og indviede disciples hjælp. Målet er udvikling af gruppebevidsthed og kærlig forståelse, således at de former,
der er betinget og forberedt dertil under mesteren R.s overopsyn,
kan blive modtagelige og stadigt mere bevidste om virkeligheden
gennem udviklingen af den indre lysmekanisme, der i sin tur skal
betinge og udvikle den ydre kontaktmekanisme. … (RI e.169-170).
»Lad Herrens befaling gå ud: Forbi er sorgens tid!«
Afslutningen på den nuværende onde situation er derfor en fælles afgørelse, og her, i denne forbindelse, er det Civilisationens
Herre som træder frem og på det fysiske plan udtaler og iværksætter befalingen fra Befrielsens Herrer og Rytteren fra det hemmelige sted. Han hjælper og muliggør gennem sin kontrol udløsningen på jorden og på slagmarken af den kraft som udgår fra
Befrielsens Herrer, fremmet af den Kommende, og han fokuserer
den som Hierarkiets repræsentant i Europa. Mesteren R.'s virksomhed er altid blevet anerkendt som noget helt specielt, den angår civilisationens problemer, ligesom Kristi virksomhed – mesteren over alle mestre – angår menneskehedens åndelige udvikling, og Manuens virke falder inden for området guddommelig
ledelse, politik og lovgivning. Således bliver de indstrømmende
energier, fremkaldt som svar på korrekt invokation fokuseret og
nedtransformeret således at menneskehedens masser kan reagere
på de nye impulser. I har derfor:
1. Befrielsens Herrer, der kan nås af verdens fremskredne åndelige tænkere, hvis sind er fokuseret rigtigt.
2. Rytteren på den hvide hest eller fra det hemmelige sted, der
kan nås af dem hvis hjerter er rigtigt berørt.
3. Civilisationens Herre, mesteren R., som kan nås af alle som
– med de to andre grupper – kan stå sammen i forenet hensigt.
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Ved det forenede virke af disse tre – hvis det lykkes menneskeheden at kalde dem frem – vil opstå en samordning og korrekt
forbindelse mellem de tre store åndelige centre på planeten, noget som aldrig tidligere er forekommet. Da vil:
1. Befrielsens Herrer modtage og transmittere til Hierarkiet
energi fra centret hvor Guds vilje kendes og fremmes.
2. Rytteren vil modtage denne energi og tage skridt til at udtrykke den, sammen med den motiverende energi fra centret hvor
Guds kærlighed er udtrykt.
3. Civilisationens Herre vil stimulere og forberede centret vi
kalder menneskeheden på en rigtig modtagelse af denne genoplivende, stimulerende og forløsende kraft.
Og således vil Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden stå i bevidst forbindelse og dynamisk berøring med hinanden. Guds vilje, Guds kærlighed og Guds intelligens vil dermed være fusioneret og forenet på jorden og i relation til de menneskelige problemer. Tilstande vil derfor opstå og energier blive sat i bevægelse
som vil afslutte det ondes herredømme og få krig til at ophøre
ved lysets magters sejr, erkendt og hjulpet af menneskeheden.
(EXH e.274-275; HF d.273-274).
I 1932 begyndte den anden stråle at gøre sig gældende og vil
fortsætte således indtil 1945, hvor den syvende stråle langsomt
vil svinge ind i aktivitet. I vil da have tre stråler, som samtidig
frembringer virkninger på menneskeheden:
1. Den første stråle for vilje eller magt, udgiver sin kraft.
2. Den anden stråle for kærlighed-visdom, der når sit højdepunkt og fastholder det indtil 1957.
3. Den syvende stråle for ceremoniel orden, der kommer i aktivitet i kombination med de to andre – viljen-til-kærlighed og
viljen-til-orden – som skaber skønhed af det nuværende kaos.
Mestrene Moryas, Koot Hoomis og Rakoczis disciple kan derfor
imødese en periode med den mest intense aktivitet. I hænderne
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på deres tre grupper af indviede disciple ligger verdens skæbne;
disse tre gruppers accepterede disciple anmodes om at samarbejde med dem og dette frembyder en mulighed for mange overalt.
Når de søger at se Planen og at samarbejde med de tre mestre og
deres indviede grupper, vil deres mulighed vise sig. Denne energitriangel er udset af de store ledere i Shamballa og er ansvarlig
for reguleringen af verdens forhold. Mere end dette er det ikke
nødvendigt for menneskeheden at vide. (DNA1 e.730).
Energien som skaber orden. Dette er den syvende stråles energi
eller guddommelig magt. I denne tid vil den hovedsagelig komme til udtryk gennem forbindelse og tilpasning mellem kapital
og arbejde, som nu er nødvendig, og arbejderbevægelsen vil især
blive involveret. Denne energi bliver assimileret i en mesters
ashram; denne mester var i begyndelsen af den industrielle æra
ansvarlig for dannelsen af arbejderbevægelsen – en bevægelse
som bragte verdens arbejdere i forbindelse med hinanden. Det er
interessant at tænke på, at arbejderbevægelsen i dag fungerer internationalt; det er en gruppe som hurtigt lærer og som i sig har
spirerne til meget godt; det er sandsynligvis den gruppe som vil
bringe den gode vilje i forgrunden af den menneskelige tænkning – på tankens tinde. Den mester jeg refererer til hører under
mesteren R.'s ashram. Han aflaster ham i denne fase af arbejdet.
(EXH e.646-647; HF d.638).
Vi kommer nu til at beskæftige os med den store ashram som ledes af mesteren R. Han er Civilisationens Herre og har til opgave
at etablere den nye civilisation som alle mennesker venter på.
Det er en tredje stråle ashram, og derfor omfatter den alle de ashramer der findes på den tredje stråle for aktiv intelligens, på den
femte stråle for konkret videnskab, og på den syvende stråle for
lov og orden. Mesteren R. har den overordnede ledelse af alle
disse ashramer. Han virker især gennem mestrene for disse tre
typer stråleenergi. Selv befatter han sig nu med den syvende
stråle energi, som er den ordensskabende energi på jorden.
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Det er strålen for ceremoniel orden, og gennem denne energis
aktivitet, når den styres og anvendes korrekt, frembringes en rigtig rytme på alle områder af menneskelivet. Der gøres konstant
forsøg på at stoppe det uhyggelige kaos, som findes for tiden, og
at skabe den ordnede skønhed som vil blive fremtidens. Det
stærkeste våben som nu anvendes af det ondes forenede kræfter
er kaos, splittelse, mangel på en grundlæggende sikkerhed, og
som følge deraf frygt. Disse onde kræfters gennemslagskraft er
meget stor, fordi de ikke tilhører én gruppe, men findes inden for
alle ideologier. Det kaos der skabes af ligegyldighed, det kaos
der skabes af uvished, det kaos der skabes af frygt, af sult, af
usikkerhed, af at se andre lide uskyldigt, og det kaos der skabes
af de stridslystne og konfliktsøgende ambitiøse elementer i alle
nationer (uden undtagelse) – det er de faktorer som mesteren R.
søger at håndtere; opgaven er overordentlig vanskelig. Hele rytmen i den internationale tænkning må ændres, og det er en langsom og besværlig proces; de onde personligheder som i alle lande er ansvarlige for dette kaos og denne usikkerhed, må en dag
udskiftes med dem der kan arbejde sammen med den syvende
stråle og således frembringe ordnede forhold og skønhed.
Opgaven kompliceres yderligere af den kendsgerning, hvis kaos
skal erstattes med orden, må de nationale kulturer bevares samtidig
med at omridset af den nye civilisation fremlægges for folkene.
Denne store ashram konfronteres derfor med to forhold i alle lande
og nationer: med de mennesker der holder fast ved fortidens gamle
sygelige tilstande, og dem der arbejder for det helt modsatte synspunkt, for det som er nyt. Under indflydelse af den syvende stråles
energi må en balance tilvejebringes og bibeholdes, således at den
»ædle middelvej« af rigtig handling og rette menneskelige relationer trygt kan betrædes. Opgaven for mesteren R. er imidlertid lettet
af den kendsgerning at den syvende stråle nu er i aktivitet og dens
styrke tiltager år for år. Hans opgave støttes også af det intelligente
arbejde som udføres af den engelske mesters ashram som uafbrudt
arbejder med de vågnende masser der nu er ved at rejse sig.
Hver oktober og hver marts samler mesteren R. sit råd af
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hjælpere, mestrene og de ældste indviede fra de forskellige ashramer på den tredje, femte og syvende stråle. Skønt han er overhoved for den tredje stråle (aspektstrålen) og derfor har ledelsen
af de to førnævnte attributstråler, håndterer han ikke selv disse
kræfter, fordi han er en af de tre overhoveder i Hierarkiet og
hans virke kan ikke begrænses til en enkelt stråleaktivitet. Han
virker gennem disse strålers ashramer, men først og fremmest i
samarbejde med Kristus og Manuen. (EXH e.667-669; HF
d.657-659).
Da mesteren R. påtog sig opgaven som Mahachohan eller Civilisationens Herre, blev hans ashram overført fra syvende stråle for
ceremoniel orden til tredje stråle for aktiv intelligens. Hovedparten af dem der havde taget anden og tredje indvielse, blev overført sammen med ham under hvad man kan kalde en »speciel
ordning«. Resten af hans ashrams medlemmer forblev med henblik på undervisning og skoling i tjeneste, under den mester der
overtog hans plads som det centrale punkt i den syvende stråles
ashram. (DNA2 e.383).
Mahachohanens nuværende arbejde i forbindelse med 7. stråle
(der midlertidigt fungerer som syntesen af de 5 typer energi, han
råder over) kan opsummeres på følgende måde:
For det første. Han bruger den 7. type energi med henblik på
at fremme menneskeenhedens opfattelse af det fysiske plans finere stof. Denne 7. stråle er en primær faktor med hensyn til
frembringelsen af objektivitet. Energien fra det 7. planetsystems
planetariske logos styrer det 7. plan. Det er den stråle, hvorpå
devasubstans og ånd lettere kan mødes og tilpasse sig hinanden
end nogen anden stråle, bortset fra den 3.
Mennesket er på nuværende tidspunkt fuldt bevidst på de 3
lavere underplaner gennem en af sine sanser. Det er meningen,
at det skal blive lige så bevidst på de 4 højere. Det må ske gennem stimuleringen af den devasubstans, som udgør dets legemer.
Det vil være resultatet af en dynamisk viljesindsats fra de transmitterende devaer, der oplader de manipulerende devaer og på
den måde påvirker de utallige mindre liv, som udgør menneskets
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legeme, og også af det iboende menneskes eller den indre tænkers forøgede sensitivitet over for kontakten til legemet. Denne
forøgede sensitivitet vil blive fremkaldt af belivelsen af den 5.
spirilla, udfoldningen af det 5. kronblad i den egoiske lotus, og
den gradvise åbning af det 3. øje gennem opvækkelsen af fem
faktorer og deres sideløbende aktivitet: rodcentret, de 3 kanaler
i rygsøjlen, og pinealkirtlen.
Alle disse faktorer er baseret på devaessensens aktivitet og
den øgede sensitivitet, den fremkalder hos tænkeren. Derefter
følger hans bevidste brug af de nyopvakte evner. På den måde
bliver den nære forbindelse og gensidige afhængighed mellem
de to evolutionslinjer lysende klar.
For det andet. Mahachohanen arbejder (sammen med manuen) for tiden især med det luftformige underplans devaer. Det
har forbindelse med det nedbrydningsarbejde, de må udføre ved
afslutningen af denne rodrace med henblik på at befri ånden for
de snævre former. Derfor kan vi se frem til en tid med vulkanudbrud, ikke alene i den nuværende jordskælvs- og vulkanzone,
men også uventede steder. Før slutningen af århundredet kan vi
forvente alvorlige ødelæggelser i Californien og ligeledes i Alaska.
Mahachohanens arbejde kommer også til udtryk i den virkning, kundaliniildens devaer har på mennesket. Det er en særlig
gruppe agnichaitaner, som har nået et udviklingstrin, der tillader
dem at blive overført fra deres egen gruppe til en gruppe, som er
forbundet med en bestemt ild i menneskets legemer. Denne ild
er, på grund af dens nuværende aktivitet og styringen af denne
aktivitet, ansvarlig for reaktionen mod fysisk ægteskab overalt
og højtudviklede menneskers ønske om at undgå den ægteskabelige forbindelse og begrænse sig til skabelse på det mentale eller
astrale plan. Det skyldes en tendens hos kønsorganernes manipulerende devaer til, ved hjælp af kundaliniilden, at søge op mod
halscentret og virke dér. Alt dette sker i henhold til evolutionsloven, men i tidsrummet mellem årsag og berettiget virkning kan
der gøres megen skade i form af omgåelse af loven og deraf følgende lidelse. På grund af denne voldsomme reaktion mod de
love, der sikrer civilisationens beståen, er det blevet besluttet, at
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devaernes natur og funktioner i nogen grad må afsløres for mennesket, og at deres plads i tingenes orden og menneskets nære
forbindelse med og afhængighed af dem skal gives ud. Men
samtidig vil de måder, hvorpå de kan kontaktes, og de ord, hvormed de kan styres, blive holdt tilbage.
Omgåelse af den ægteskabelige forbindelse, der har denne
specielle årsag, forekommer kun blandt de højtudviklede og racens selvstændige tænkere. Tilsvarende omgåelse i de store folkemasser og blandt de lavere mennesketyper har andre årsager,
og deres promiskuitet skyldes visse udviklinger af dyrenaturen
i dens laveste manifestation. De mennesker, der er optaget af den
nuværende civilisations behov, vil have gavn af at overveje disse
to årsager. Da kan de samarbejde med mahachohanen i arbejdet
med at fremkalde den meget nødvendige overførsel af kraft fra
et lavere til et højere center og (ud fra deres viden) forebygge
den ledsagende vellystighed. Det vil resultere i en vægring ved
at besudle naturens store kærligheds- eller seksualitetsimpuls.
Den ceremonielle stråle er ofte blevet kaldt »sønnens bryllupsritual«, fordi ånd og stof kan mødes og forenes på denne
stråle. Det faktum skal man også være opmærksom på de næste
100 år, for der vil komme store ændringer i ægteskabslovene.
Den nuværende omgåelse vil uundgåeligt fremkalde en reaktion,
og lovene vil blive gjort strengere med henblik på at sikre racen
i en overgangsperiode. Ændringerne vil ikke sigte på at gøre det
vanskeligere at komme ud af ægteskabet, men virke i den anden
ende, så at sige. Den opvoksende slægt vil blive ordentlig opdraget og beskyttet, og man vil ikke tillade tilfældige og forhastede
ægteskaber eller lade unge mennesker kaste sig overilet ud i ægteskabelige forpligtelser. Der er ingen grund til at uddybe dette
nærmere, for mennesker lærer ved at løse deres egne problemer,
og alt, hvad lærerne på den indre side har lov til, er at give et
vink eller en antydning.
Et andet aspekt af Mahachohanens arbejde på nuværende tidspunkt vedrører lyd og derfor netop de devaer, vi beskæftiger os
med. På grund af menneskers dårlige ledelse og disharmoniske
udvikling har lydene i verden, som fx i de store byer, i fabrikkerne og i forbindelse med krig, skabt en meget vanskelig situation
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for luftdevaerne. Det må modvirkes på en eller anden måde, og
i fremtiden vil civilisationens bestræbelser gå i retning af at
fremkalde protester mod ulemperne ved at leve så tæt sammen
og give en udbredt tilskyndelse til at søge ud på landet og til
åbne områder. En af hovedinteresserne i fremtiden vil blive en
tendens til at eliminere støj på grund af racens stigende sensitivitet. Når vandets og atomets energi bliver udnyttet til gavn for mennesket vil vores nuværende form for fabrikker, vores transportmetoder til vands og til lands, så som dampskibe og jernbaner, blive
fuldkommen revolutionerede. Det vil have en stærk virkning ikke
alene på mennesket, men også på devaerne. (CF e.906-910; KI
d.833-836).
I forbindelse med Hierarkiet dannes denne centrale triangel af Manuen, der repræsenterer kærligt intelligent liv, af Kristus, som repræsenterer kærlig intelligent bevidsthed, og af Mahachohanen, der
repræsenterer kærlig intelligent aktivitet, og derfor repræsenterer de
tilsammen enhver fase af gruppeliv, gruppeudtryk og gruppeaktivitet; disse egenskaber fokuseres gennem Mahachohanen, hovedsagelig fordi han er Civilisationens Herre, og menneskehedens civilisationer repræsenterer en progressiv vækst og udfoldelse. (TEL
e.185; TEL d.171-172).
c. Den syvende stråles ashram
De syv store ashramer responderer hver især på en af de syv stråleenergier og er brændpunkter i Hierarkiet for de syv stråler. Den
centrale, ældste og vigtigste ashram er (på dette tidspunkt) bevaringssted for anden stråle energi, fordi denne stråle styrer dette
andet solsystem. Det er ashramen for kærlighed-visdom – den
ashram, hvor Buddha og Kristus fik deres indvielser, og som de
begge arbejder igennem. Vi kan derfor tydeligt se, at når invokations- og evokationsprocessen styrer samspillet mellem de planetariske centre, så er der endnu en grund til, at den ældste ashram
har anden stråle kvalitet. Invokation er forbundet med udstråling.
Evokation er forbundet med magnetisme. Det er to punkter, der
er værd at tænke over.
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De andre seks store ashramer blev etableret, efterhånden som
det primitive menneskes invokation nåede et så intenst udtryk,
at det fremkaldte reaktion fra Shamballa via de strålerepræsentanter, der arbejder med styret energi i de tre verdener. Et »udstrålende kraftpunkt« blev etableret, først i relation til anden
stråle ashramen og siden til de andre ashramer. En efter en
grundlagdes de syv ashramer, efterhånden som strålerne cyklisk
kom i aktivitet i de tre verdener og med tiden på det fysiske plan.
De udviklede sig og udvidedes indtil det tidspunkt – for flere
tidsaldre siden – da alle syv ashramer var fuldt organiserede, og
da en stadig strøm af mennesker, der var i færd med at befri sig
fra de tre verdener, blev knyttet til dem.
I begyndelsen var denne strøm af disciple yderst beskeden. En
efter en fandt enkeltaspiranter vej ud af menneskehedens rækker
og ind til Hierarkiets område. I begyndelsen kunne kun de første
to indvielser gives og det udelukkende ved anden stråles hjælp.
Den pågældende periodes verdenslærer forrettede disse indvielser.
På et tidspunkt da den syvende stråle for ceremoniel orden
(den stråle, der spiller en så vigtig og mystisk rolle i den fase af
discipelskabet, der kaldes indvielse), var i cyklisk aktivitet, kom
et langt større antal disciple, der var forberedt til indvielse. Indvielsesprocessen blev dengang administreret af en syvende stråle
ashram. Denne syvende stråle ashram var den anden, der blev
etableret, fordi den syvende stråle er den forbindende faktor mellem liv og stof på formsiden. De gamle arkiver fortæller os, at der
atter opstod en stor krise i menneskehedens evolution, og at den
nødvendiggjorde en af de sjældne cykliske ændringer, der har
kendetegnet Hierarkiets tilbageholdne politik. Menneskene begyndte at vise modtagelighed over for loven om integration, og
personligheden trådte frem med alle dens muligheder for at udvikle godt og ondt. Mennesket blev en integreret enhed i de tre
verdener. Derefter viste der sig en stor mulighed, der gjorde, at
mennesket gennem skoling og anvendelse af tænkeevnen, kunne
skabe kontakt til sjælen. Det var ikke sket før, bortset fra få tilfælde. Denne krise førte til skabelsen eller rettere til tilsynekomsten
af den indvielsesproces, vi kalder den tredje indvielse. …
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Siden den tid (da Kristus tog femte og sjette indvielse) er alle
syv store ashramer blevet etableret fuldt ud, og deres udstrålende
aktivitet bliver stadig større. Som I har bemærket, var den rækkefølge, de blev etableret i – på grund af strålernes aktivitet – 2,
7, 4, 6, 5, 3, 1. Ved at give jer denne oplysning om ashramerne,
giver jeg jer flere vink, end I umiddelbart vil kunne forstå. (RI
e.383-387).
Fire faktorer ligger bag den betydningsfulde frigørelse af denne
form for atomar energi ved hjælp af det som fejlagtigt og uvidenskabeligt kaldes »atomspaltning«. Der er andre faktorer, men
I vil finde de følgende fire virkelig interessante: …
En samlet anstrengelse blev gjort af et antal disciple som arbejdede i femte og syvende stråle ashramer, og det satte dem i
stand til at påvirke disciple på det videnskabelige område og
hjælpe dem til at overvinde de næsten uoverstigelige vanskeligheder som de var konfronteret med. (EXH e.495; HF d.489-490).
Under indflydelse af disciple på den syvende stråle for organisation eller for ceremoniel orden vil denne magtfulde fysiske konkretisering af energi, som vi kalder »penge«, udgøre et mål for
stor opmærksomhed. Det er et område, som bliver fulgt meget
nøje, og tænkende finansmænd, velhavende humanitære personer og filantroper vil gradvist blive ledt fremad fra en strengt filantropisk aktivitet til en aktivitet, som er tilskyndet og bragt til
udtryk af åndelig indsigt og af en anerkendelse af Kristi krav
(uanset ved hvilket navn han er kendt i østen eller vesten) med
henblik på verdens økonomiske reservoir. Det er et vanskeligt
mål at nå, fordi de indre verdeners subtile energier er længe om
at frembringe deres virkninger på det objektive håndgribelige
plan for guddommelig manifestation. Penge bliver endnu ikke
brugt guddommeligt, men det vil de blive. Ikke desto mindre er
arbejdet godt i gang og optager disciples opmærksomhed på alle
stråler under ledelse og indtryk af den magtfulde syvende stråle
ashram, der allerede nu er ved at eksternalisere. (DNA2 e.221222).
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Studiet af denne videnskab om anvendt renselse optager opmærksomheden i alle ashramer i denne tid; disciple i første stråle
ashramer, i anden stråle ashramer og i syvende stråle ashramer
er især aktive i denne henseende, for tilintetgørelsen af det onde
er en opgave for den første stråle, og ved således at tilintetgøre
dets virkninger, bliver renhed opnået; det bliver da muligt at kultivere det gode, og det er opgaven for den anden stråle, for bygherrerne; at bringe åndelig energi i kontakt med substans, og
derved med materien, er en unik opgave for den syvende stråle,
fordi den nu er i manifestation. De stråler som er aktive og i manifestation nu og i denne cyklus er her i overensstemmelse med
Planen som forberedelse til Hierarkiets eksternalisering og Kristi
tilsynekomst. Disse stråler er specielt involveret, og derfor er
indviede og disciple i disse mestres ashramer også specielt impliceret. (EXH e.693; HF d.682).
I London, New York, Genève, Darjeeling og i Tokyo vil der til
sidst findes en mester, som organiserer et vigtigt energicenter.
Samtidig vil hans ashram fortsætte med at fungere på buddhiske
plan, for hele dens personel er ikke blevet kaldet til at virke på
det fysiske plan. Ashramen vil derfor arbejde på to niveauer – og
dog er det ikke en rigtig fremstilling af kendsgerningerne, for i
virkeligheden er der ikke forskellige plan men kun forskellige
bevidsthedstilstande, som I udmærket ved. Spørg mig ikke hvordan det kan være; tænk over forbindelsen i denne dobbelte og
samtidige fremtræden ved at prøve at forstå selve naturen af den
planetariske Logos' manifestation i personen Sanat Kumara. Sanat Kumara er ikke den planetariske Logos' personlighed, for
personlighed som I forstår det, eksisterer ikke i hans tilfælde. Sanat Kumara er heller ikke den planetariske Logos' sjæl, fordi
sjælen er anima mundi og sjælen i alle former i alle naturriger.
Sanat Kumara, Den evigt unge, kan ses af dem der har ret til det,
præsidere fx over rådet i Shamballa, og dog er han samtidig til
stede som livet og den oplysende intelligens på og i vor planet.
I har derfor fem centre hvor fremkomsten af disse ashramer
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vil finde sted og til sidst blive fokuseret. Fra disse centre vil andre ashramer, af mere underordnet natur, i tidens løb udspringe,
fremmes og grundlægges af disciple og indviede fra disse fem
ashramer, og repræsentere de tre store stråler og to mindre stråler. Til at begynde med vil de blive grundlagt ved at nogle senior
disciple eller verdensdisciple befinder sig på disse steder; man
må huske at forløberen for alle bevægelser som opstår på det fysiske plan er et oplysende fremstød, derfor vil nogle disciple på
anden stråle komme i aktion, som de første af alle i disse centre;
de vil blive efterfulgt af en discipel på syvende stråle. Alle verdensbevægelser er, som I ved, manifestationer af subjektive ideer og begreber og faser af klart formuleret tænkning; og Hierarkiets fremtræden på jorden i håndgribelig form er ingen undtagelse fra denne regel. (EXH e.676-677; HF d.666-667).
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4. kapitel
Astrologi og den syvende stråle
De energier, der griber ind i hinanden, og som virker igennem
enhver del af vort solsystem, gennemtrænger det på kryds og
tværs, stimulerer og fylder det med energi. De fremkalder kun
bevidst reaktion, hvor legemet for livsudfoldelse og reaktion kan
leve op til impulsen, og denne udtalelse gælder Sol-Logos, de
planetariske Logoi og alle former i alle vor planets naturriger.
Der vil naturligvis også være ubevidst reaktion, men det vil være
i en generel eller bred målestok, og meget af det strømmer til os
fra disse fjerne stjernebilleder via det femte skabende hierarki.
Dette hierarki, som er på grænsen til frigørelse, findes på det intellektuelle bevidsthedsplan og kan derfor bruges som et brændpunkt og en transformer for de højere energier til vort solsystem
og til planeten. Hvis I omhyggeligt studerer oversigten over de
tolv skabende hierarkier … vil I se, at dette hierarki påvirker og
er påvirket af den syvende stråle for magisk orden og ceremoniel
organisation. Denne stråles egentlige funktion er at forbinde ånd
og materie og at frembringe den manifesterede form. Det zodiakale tegn, med hvilket den er tæt forbundet, er Cancer, Krebsen,
som er massernes tegn og en af »portene« til det manifesterede
liv. (EA e.32-33; EA d.38-39).
Jeg har tidligere i denne afhandling nævnt forholdet mellem strålerne og stjernebillederne og anført, at hver af de syv stråler er kommet
til udtryk gennem tre stjernebilleder eller gennem en triangel af
energier. Denne relation er grundlaget for hele videnskaben om trianglerne og derfor for selve astrologien; den gælder også strålerne,
stjernebillederne, deres styrende planeter og vor jord i en stor syntese af energier; den forbinder vort solsystem med det større hele og
vor lille ikke-hellige planet med solsystemet. Lad mig gentage dette
udsagn og således vise jer nogle betydningsfulde kendsgerninger
vedrørende denne verden af sammenvævede energier. Strålerne
strømmer gennem følgende stjernebilleder, hvor de kommer til udtryk og befordres videre:
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Stråle I. . . . . . . Aries.. . . . . . .
Stråle II.. . . . . . Gemini. . . . . .
Stråle III. . . . . . Cancer. . . . . .
Stråle IV. . . . . . Taurus. . . . . .
Stråle V.. . . . . . Leo. . . . . . . . .
Stråle VI. . . . . . Virgo. . . . . . .
Stråle VII. . . . . Aries.. . . . . . .
(EA e.489; EA d.442).

Leo.. . . . . . . . .
Virgo. . . . . . . .
Libra. . . . . . . .
Scorpio.. . . . . .
Sagittarius. . . .
Sagittarius. . . .
Cancer. . . . . . .

Capricorn
Pisces
Capricorn
Sagittarius
Aquarius
Pisces
Capricorn

Uranus. Denne planet er den eksoteriske hersker i Aquarius; den
er også den esoteriske hersker i Libra og den hierarkiske hersker
i Aries. Den er på ganske særlig måde aktiv i denne tid og fører
den syvende stråles energi med sig. Cirkulationen af dens energier kan illustreres med følgende symbol eller diagram:
Aries
Aquarius

Libra
Jorden

Denne trefoldige indstrømning af den syvende stråles energi,
farvet af kraften fra tre vigtige stjernebilleder, har magt til at
fremkalde store forandringer på vor lille planet. Det er interessant at gøre sig klart, at Aries, indlederen, bliver virksom på Jorden gennem den organiserende kraft fra Uranus. Aries er kilden,
begyndelsen og indvieren af den nye tidsalder og dens kommende civilisationer, af Guds riges komme på Jorden og desuden af
det enkelte menneske, der er indviet i mysterierne. Aquarius er
i øjeblikket det tegn, der betinger fremtiden. Det, som nu er begyndt i Aries, vil manifestere sig i Aquarius, og Libra vil gennemtvinge, at der opnås et ligevægtspunkt eller (esoterisk talt)
»en flugt fra de stridende kræfter ved midtvejspunktet mellem
kilden og målet«. (EA e.548; EA d.494-495).
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Det er først i den nuværende cyklus, at Solen og Månen »tilslører« bestemte planeter og er blevet eksoteriske symboler for visse esoteriske kræfter. Efterhånden som evolutionen skrider frem,
vil planeterne ikke være tilslørede. Deres indflydelser vil ikke
komme så langt borte fra. I øjeblikket er menneskehedens mekanisme for størstedelen ikke indstillet på at kunne modtage strålerne fra Vulkan, Uranus eller Neptun, medens Pluto i vor tid
kun fremkalder reaktion fra grupper eller fra de disciple, der er
tilstrækkeligt udviklet til at reagere rigtigt. De tre tilslørede planeter – Vulkan, Uranus og Neptun – er alle hellige planeter, der
legemliggør første, syvende og sjette stråles energier. Vulkan forekommer aldrig som eksoterisk hersker og kommer først i virkelig
aktivitet, når mennesket befinder sig på vejen, medens Uranus og
Neptun er herskere for ellevte og tolvte hus og styrer Aquarius og
Pisces. Det vil stå jer klart, hvad dette indebærer. (EA e.509; EA
d.460).
Aries (Vædderen)
Uranus legemliggør energien fra den syvende stråle og dens virke er analog med Merkurs, fordi den syvende stråle er strålen,
som forbinder ånd og materie og fører elektrisk ild og ild ved
friktion sammen, idet den således frembringer manifestation.
Uranus fører sjælen frem til den brændende grund i løbet af de
sidste trin på vejen, når Aries' ild og den gennem Uranus' indflydelse frembragte ild bevirker den sidste brændende grunds flammende hede. Denne brændende grund skal den indviede til sidst
passere. Uranus styrer den okkulte vej og har i esoterisk forstand
relation til hierofanten i indvielsens mysterier.
Derfor har vi, i forbindelse med Aries og med sjælens liv,
som dér manifesterer sig subjektivt, visse beslægtede tegn, hvori
sjælen i objektiv manifestation gennemlever nogle særprægede
og klart afgrænsede kriser:
1. Slagmarkens kriser, der fører til det kulminerende slag i Scorpio og frigørelsen til liv i Capricorn, stedet for de højere indvielser, efter at hjulet er vendt.
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2. Fødselens krise i Virgo, tilvejebragt gennem Merkurs aktivitet, der fører gennem Løven til Kristus-fødselen i Capricorn.
Det selvbevidste menneske i Leo bliver til den Kristus-bevidste indviede i Capricorn.
3. Den brændende grunds krise, som tilvejebringes gennem aktivitet fra Uranus. Ind i denne krise begiver den indviede sig efter eget valg, og dette valg træffer han i Libra, balancepunktet, hvor tiden almindeligvis er inde til, at hjulet vender. Der
må mennesket bestemme, om han vil fortsætte som før og efter sædvane eller, ved at gå i hjulets modsatte retning, gå gennem den brændende grund til frigørelse. Libra er den modsatte pol af Aries, og de er derfor nært beslægtede.
I vil bemærke, at de stråler, som er forbundet med, eller som udtrykker sig gennem Aries, er påfaldende afbalancerede. Strålerne
1 og 7 er de højeste og de laveste og kræver derfor et balancepunkt på hjulet, som er at finde i Libra. Strålerne 6 og 4 bringer
anden stråles energi til denne afbalanceringsproces, den store
opbyggende stråle, der gør mennesket egnet til på ny at opbygge
og til at forsyne sig med et åndeligt manifestationslegeme. (EA
e.100-101; EA d.100-101).
Gemini (Tvillingerne)
Der er derfor kun én stråle, der mangler, hvad Gemini angår, og
det er den syvende stråle for organisation, ceremoniel magi og
ritual. Dette forklarer den ubestandige og svingende Gemini-indflydelse og er stort set ansvarlig for Gemini-menneskets ofte
manglende evne til at udtrykke den skønhed, de idealer etc., som
det opfatter på en sådan måde, at de materialiserer sig på det fysiske plan. Den syvende stråle bevirker en fiksering på det eksoteriske erfaringsplan og »forankrer« (hvis jeg må have lov at
bruge en sådan vending) strålekræfterne i formen, hvorved de
subjektive realiteter eller anlæg finder konkret udtryk. Seks
kræfter mødes i Gemini, og af denne grund er den dobbelte triangel eller kong Salomons segl et af de subjektive symboler for
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dette tegn, der igen forbinder det med frimurertraditionen og tillige antyder dette tegns væsentlige dualitet.
Alle de indre kræfter er derfor nærværende, og kun den stabiliserende syvende stråleenergi mangler i det tvillingfødte menneskes medfødte talent. Således kan vi let gøre rede for Geminimenneskets alsidighed. Merkurs effektivitet er også forstærket
i sit fortolkningsaspekt, fordi Gemini-mennesket altid kan finde
kontakt til mennesker på næsten enhver stråle. Det er interessant
at huske dette, hvis I gør jer klart, at det store frimurerritual blev
indført under indflydelse af dette tegn, men til trods herfor var
den rituelle stråle udeladt. Dette skyldes, at der opstår en reaktion, som skaber opposition og derfor vekselvirkning og kamp.
Herfra stammer prøverne og prøvelserne i frimurernes ritualer.
(EA e.364; EA d.330).
STRÅLER
By
Sjæl
Personlighed
Tegn
1..London.. . . . 5. .. . . . . . . . 7. . . . . . . . Gemini
(EA e.458; EA d.415).
Cancer (Krebsen)
Scorpio er også på en meget interessant måde forbundet med
stjernebilledet Cancer gennem den sjette stråles indflydelse, for
det bør huskes, at denne stråle også virker gennem Neptun, men
på en åndelig og esoterisk måde. Neptun styrer Cancer esoterisk.
Betydningen er derfor klar, for Cancer er tegnet for fødsel; det
er døren ind til inkarnation og tegnet for forplantning. Scorpio
er tegnet for seksualitet og for regeneration, og fødsel er nu engang det tilsigtede resultat af den seksuelle forbindelse. Når Fader-ånd og Moder-substans bringes sammen, skabes Sønnen.
Prøverne, vanskelighederne og lidelserne i denne æra er symptomer eller tegn på, at den nye civilisation og kultur er ved at komme i manifestation. De varsler fødslen af den nye æra, som hele
verden venter på. Dette vil ske, hvis – i esoterisk forstand –
Mars' sjette stråleenergi transmuteres til Neptuns sjette stråle88
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energi, for den ene er »objektiv og fuld af blod«, og den anden
er »subjektiv og fuld af liv«.
Et stort mysterium er tilsløret og skjult i ovenstående forhold,
for Cancer-Neptun giver udtryk for den syvende stråle, der styrer
og hersker over det ottende skabende hierarki. Det er et af de
fem hierarkier, hvis navne er ukendte for os, men netop dette
hierarki står på tærskelen til frigørelse. På samme tid er det tæt
forbundet med det mentale princip, idet det virker gennem solenglene eller gennem det menneskelige hierarki. Det er forbundet med fødselen af det fjerde skabende hierarki på en måde,
som ikke kan forstås af nogen, der står på et lavere trin end den
fjerde indvielse, men det er en interessant ting at huske, for det
er i forbindelsen mellem den sjette og den syvende stråle, at det
stærke »ønske om inkarnation« blev vakt, og som i tidernes morgen resulterede i englenes fald. (EA e.217-218; EA d.201).
Leo (Løven)
Det vil stå jer klart (når I tænker lidt over det), at Solen, når den
tilslører Neptun, har en kraftig indvirkning på personligheden,
her symboliseret af det astrale legeme, medens Uranus (som
også tilsløres af Solen) symboliserer sjælens indvirkning på personligheden. Heraf den syvende stråles aktivitet, som – set ud fra
en bestemt synsvinkel – er den første stråles laveste aspekt. Heraf fremgår også den dybere mening med:
1. Personlighedens opvågnen, der resulterer i sjælskontrol og
sjælskontakt, som til sidst kommer til udtryk i de tre verdener
for sjælsvilje, begær og hensigt.
2. Det syvende centers opvågnen, centret ved rygsøjlens basis,
igennem sjælen, der arbejder gennem det første eller højeste
center i hovedet og som følge deraf skaber kundalini-ildens
opadgående strøm. Dette bevirker igen en sammensmeltning
med de højere kræfter. Når det finder sted, er de tre store centre i legemet:
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Hovedet

Hjertet

Punktet ved rygsøjlens
basis

Den centrale
åndelige Sol. . . . . . . . Solens hjerte. . . . . . Den fysiske sol
Sirius. . . . . . . . . . . . . . Merkur.. . . . . . . . . . Saturn
Solen. . . . . . . . . . . . . . Uranus. . . . . . . . . . . Neptun

Da denne sideordning svarer til et meget højt indvielsestrin, vil
det ikke være muligt at fatte alt, hvad dette indebærer, men måske vil det være tilstrækkelig indlysende til at åbenbare det store
værks dybere mening og hensigt. …
Jeg vil gerne her gøre jer opmærksom på, at følgende stråler
gennem disse styrende planeter er bestemmende faktorer i Leomenneskets horoskop:
1. Solen – 2. stråle – kærlighed-visdom.
2. Uranus – 7. stråle – organisation eller styret manifestation.
3. Neptun – 6. stråle – målrettet idealisme. Troskab mod et mål.

I det fuldkommengjorte Leo-menneske fører den hengivne selvbevidste sjæl (2. stråle) sin udtryksevne direkte videre fra sit
eget plan til det ydre manifestationsplan, men bevarer på samme
tid sin indre kontrol (Uranus) og fortsætter, når den har opnået
dette resultat, med at forankre sit ideale mål (Neptun) i bevidstheden gennem sin sensitivitet over for den højere vibration og
den styrede, intelligente tjeneste for Planen. Tænk over denne
sammenfatning.
Når Uranus har styringen, er Leo-mennesket i særlig grad den
sande iagttager, der har løsgjort sig fra den materielle side af livet, men udnytter det efter sit eget behag. Hans åndelige bevidsthed har en stor udtryksevne, og han kan (som det ofte er blevet
fremhævet af astrologer) blive både en elektrisk, dynamisk leder,
en pionér på nye områder for stræben og også et magnetisk centrum for en gruppe, hvad enten gruppen er lille som i et hjem eller så stor som en nation. (EA e.300-309; EA d.273-281).
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Libra (Vægten)
Uranus er den esoteriske hersker og er af allerstørste betydning
i dette tegn, for den syvende stråle virker gennem denne planet;
den er legemliggørelsen af princippet for fortætning og materialiseringen af det, som behøver objektiv manifestation, når ånd og
materie bliver ført sammen. Det er her hele mysteriet om penge
ligger gemt og deres skabelse og produktion. Jeg vil gerne her
fremhæve over for jer, at det er guddommelighedens tredje
aspekt og det tredje aspekt alene, som den skabende proces drejer sig om. Det er ved forholdet mellem de tre aspekter af den
guddommelige manifestation – lov, tiltrækning og fortættet energi – at penge skabes. (EA e.246; EA d.226).
Scorpio (Skorpionen)
Planeternes placering i dette tegn er også højst afslørende og i
overensstemmelse med det almindelige formål med erfaringen
i Scorpio. … Uranus er forhøjet i Scorpio, Venus' kraft er svækket i dette tegn, medens Månen har sit fald. Hvad beskriver disse
kendsgerninger rent symbolsk? Lad mig se, om jeg kan anskueliggøre for jer den skønhed, der ligger i disse ting.
Uranus er den planet, hvis kendetegn er den videnskabelige
tænkning, hvilket på dette trin i disciplens liv betyder, at han kan
begynde at leve det okkulte liv, og at den guddommelige kundskabs vej kan overtage mystikerens følelsesfulde vej. Det betyder også, at kundskab kan transmuteres til visdommens og lysets
vej. Dette bringer nødvendigvis viljesaspektet eller den første
stråles indflydelse ind i billedet (Vulkan) forenet med den syvende stråle (Uranus), der skaber den ønskede manifestation på
det fysiske plan. Uranus indleder derfor en ny livsorden og nye
vilkår, og dette vil – når det er udviklet i disciplens liv – igen
skabe en forståelse af tingenes virkelige årsager, samt ønsket om
at ændre den gamle orden og den gamle orientering til en ny.
Dette bevirker hjulets vending. Det kan ganske tydeligt ses i dag
i forbindelse med menneskeheden og verdensbegivenhederne.
Kun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1997

91

Den logiske følge heraf er, at Uranus' indflydelse til sidst skaber
en udviklet åndelig bevidsthed i modsætning til den menneskelige; af denne grund er Uranus forhøjet i dette tegn og indtager en
stilling af magt og målrettet indflydelse. (EA e.224-225; EA
d.206-207).
Aquarius (Vandbæreren)
Herskerne i Aquarius er af særlig interesse. De udgør en virkningsfuld planetgruppe, der bringer indflydelserne fra den syvende, den anden og den fjerde stråle. Det er i særlig grad disse
stråler, der er afgørende for de sidste stadier af menneskets fremskridt, men de er også afgørende i de første stadier, idet de er
kraftigere ved begyndelsen af involutionens vej og ved slutningen af evolutionens vej end i den mellemliggende periode. De
bestemmer de sidste stadier og hændelser på indvielsens vej.
Den syvende stråle bevirker, at de vigtigste modsætningernes par
– ånd og materie – kommer til udtryk på det fysiske plan og forbindes med hinanden, således at de til sidst danner en fungerende helhed. Den anden stråle medgiver sjælsudtryk og åndelig bevidsthed og også evnen til at udstråle kærlighed og visdom på
Jorden. Den fjerde stråle derimod viser områder for tjeneste og
måden, hvorved målet nås. Denne måde eller metode består i
konflikt og kamp for at opnå harmoni og udtrykker således alle
sande menneskelige egenskaber, for den fjerde stråle og det fjerde skabende hierarki er i sit inderste væsen ét udtryk for sandhed.
Nogle astrologer udpeger Saturn som en af herskerne. Det gør
Alan Leo, men jeg vil gerne understrege, at i dette tilfælde beskæftiger han sig udelukkende med det almindelige menneskes
fremskridt på livets hjul, og Saturn, som han fornemmer er hersker i Aquarius, er Capricorns saturniske indflydelse, og i Capricorn er Saturn hersker over to områder. På det omvendte hjul
svækkes Saturn-indflydelsen i Capricorn, og mennesket er da fri
af karma og behøver ikke at møde udfordringer, for han fremstår
som en fri indviet, en sand mestermurer; han kan nu uforfærdet
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gå over til verdenstjeneste uden at blive holdt tilbage af selviske
tanker eller begær. Han kommer derefter under indflydelse fra
Uranus, denne mystiske og okkulte planet. Hans vilje er koncentreret og udviklet gennem de uraniske indflydelser, og han udvikler sig til at blive leder. Han udvirker tiltrængte forandringer
og skaber de nye betingelser, der vil hjælpe menneskehedens
sjæl til at udtrykke sig friere. Vand er symbolet for substansen
og for de materielle udtryksmuligheder samt for den emotionelle
drivkraft. Aquarius er som følge heraf dualistisk i sin virkning,
og den tredje stråle udtrykker sig magtfuldt gennem dette tegn
og når vor planet gennem Uranus og Månen, der i dette tilfælde
symbolsk skjuler eller tilslører Uranus. Man finder derfor denne
dobbeltindflydelse fra Uranus, der i det ene tilfælde lader den syvende stråles kvalitet komme til udtryk og indfører denne stråles
energier og i det andet tilfælde den tredje stråles kvalitet og energier. Den syvende stråle er i sidste instans den første stråles koncentrerede og differentierede energi, for så vidt som den lader
det første guddommelige aspekts vilje komme til udtryk på Jorden ved evnen til at forbinde ånd og materie – ved en viljesakt
– og bringe dem i objektiv manifestation. Dette sker gennem den
tredje stråles aktivitet, der kommer til udtryk gennem menneskeheden og dens individuelle enheder, skønt den forbinder sig med
energien fra de tre stråler, som frigøres gennem de herskende
planeter:
1. Uranus – syvende stråle – viljen til at være og til at vide samtidig på alle manifestationsplan.
2. Jupiter – anden stråle – sammensmeltningen af hjerte og forstand, hvad der er det subjektive manifestationsformål. Dette
sker gennem den tredje og den syvende stråles virksomhed på
det eksoteriske hjul.
3. Månen – fjerde stråle – viljen til at være og til at vide plus
sammensmeltningen af hjerne og forstand er resultatet af det
arbejde, der foregår til stadighed i det fjerde skabende hierarki under indflydelsen fra den energi, som skaber harmoni
gennem konflikt. (EA e.137-139; EA d.131-133).
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Aquarius forbinder menneskeheden med Plejaderne og derfor
med Taurus på en usædvanlig måde. Nøglen til denne sammenhæng findes i ordet begær, der gennem livserfaringens forvandlinger fører til åndelig stræben og til sidst til opgivelse af begæret i Scorpio. Aquarius, Alcyone og menneskeheden danner en
yderst interessant kraft-triangel. Alcyone er en af de syv Plejader
og kaldes »individualitetens stjerne« og ofte »intelligensens
stjerne«. Den virkede meget kraftigt under det tidligere solsystem, hvor den tredje person i treenigheden var særlig almægtig
og aktiv, ligesom i dag den kosmiske Kristus, den anden person
i treenigheden, er særdeles aktiv i dette solsystem. De energier,
der kom fra Alcyone, gennemtrængte universets substans med
tænkeevnens kvalitet. Som følge af denne urgamle aktivitet var
den samme kraft til stede på tidspunktet for individualiseringen
i dette solsystem, for det er i dette system, og hovedsagelig på
vor planet Jorden, at de vigtigste resultater fra denne tidligere
aktivitet har vist sig. To af vore planeter: Jorden (ikke-hellig) og
Uranus (hellig) er direkte et produkt af den tredje stråles virksomhed. Det er af stor betydning at huske dette. Jeg vil også
bede jer sammenholde denne tanke med læren om, at det fjerde
naturrige gennem det guddommelige center for intelligent virksomhed, som vi kalder menneskeheden, til sidst vil virke som et
formidlende princip for alle tre lavere riger. Menneskeheden er
den guddommelige budbringer til formens verden; det er især
Merkur, der bringer lys og liv til andre guddommelige manifestationer, og dette er alle de guddommelige verdensfrelsere evige
symboler på.
Den kommende proces med planetarisk tjeneste gennem det
tredje guddommelige center bliver først for alvor virkningsfuld,
når Aquarius styrer, og når vor sol går gennem dette tegn i zodiakken. Heraf den umådelig store betydning i de næste 2.000 år.
Derfor kan dette attråværdige manifestationsmål ikke begynde
at virke, før mennesket er en verdenstjener og bliver gruppebevidst. Det begynder at ske i dag for første gang i planetens historie. Det er en af indvielsens første frugter, og først i den næste
rodrace, der følger efter vor nuværende ariske race, vil vi virke94
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lig begynde at forstå betydningen af den proces og den sande karakter af de energier, der skal frigøres på vor planet ved menneskehedens mellemkomst. Det er af denne grund, at Jupiter og
Uranus (udtryk for den anden og den syvende stråle) henholdsvis er eksoterisk og esoterisk hersker i Aquarius.
I kan derfor studere følgende kraftlinjer:
1. Alcyone – i Plejaderne, mødrene til formlivets syv aspekter
og »hustruer til De syv Rishier i Store Bjørn«. De er forbundet med det moderaspekt, som nærer Kristus-barnet.
2. Aquarius – verdenstjeneren, formidleren af den energi, der
fremkalder magnetisk respons.
3. Jupiter og Uranus – planeter af velgørende fuldendelse. Kærlighedens anden stråle og den syvende stråle, som sammensmelter ånd og materie til Sol-Logos' »største ære«, arbejder
omsider i tæt forening.
4. Menneskeheden – brændpunktet for alle disse energier og deres guddommelige fordeler til det enkelte menneske og senere
til de tre lavere naturriger. (EA e.200-201; EA d.186-187).
Leo, Capricorn og Pisces (Løven, Stenbukken og Fiskene)
De frembragte virkninger er massevirkninger, og herskerne i disse stjernebilleder, som begynder at træde i aktivitet i vor tid, er
opført i en af de tidligere tabeller, som jeg har givet jer.
Leo. – Hersker: Solen, der tilslører Uranus, okkultismens
planet og den, der styrer grupperelationer, organisationer og
det ellevte hus. Den forbinder Leo-indflydelsen med Aquarius.
Capricorn. – Hersker: Venus, som styrer det andet hus, der vedrører økonomi, fordelingen af penge og metaller; den hersker
over Taurus, »kimhuset« for illumination og det nye frembrydende lys. Venus hersker også over Libra eksoterisk og det
syvende hus, hvor fjender erkendes, og forbindelser og venskaber indgås.
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Pisces. – Hersker: Pluto, der styrer ottende hus, huset for død,
for opløsning, for adskillelse, og som hersker over Scorpio,
prøvelsens og discipelskabets tegn.
Denne oversigt og de deraf udledte forhold fortjener et grundigt
studium i lyset af nutidige begivenheder og den øjeblikkelige
verdenssituation. Set ud fra de stråleenergier, som er impliceret
og søger at styre menneskets liv, ser I indflydelsen fra den syvende stråle for ceremoniel lov, orden og magi, den femte stråle
for konkret viden eller videnskab og den første stråle for vilje,
der i forening tilvejebringer grundlæggende forandringer og indvarsler den nye æra. Denne kombination er overordentlig mægtig og bevirker fremskyndelsen af indre kræfter, en tiltagende
aktivitet af den lavere tænkning og en udstrømning af Shamballa-kraft – alle tre kræfter, som man i dag som aldrig før kan se
virke på det planetariske livs område. Den store virkning opstår
på grund af menneskehedens stærkt tiltagende sensitivitet sammenlignet med de to andre gange, da disse tre stjernebilleder var
aktive i den cykliske evolution. Denne kombination af kræfter
kan man i dag iagttage i menneskets anliggender. Den var ansvarlig for den organisation, der stod bag sidste verdenskrig – en
organisation, der omfatter alle tre plan i den trefoldige verden
for menneskets evolution, og som også påvirker de tre naturriger
og når sit højdepunkt i det fjerde. Den er ansvarlig for brugen af
mental kraft i meget stor udstrækning, navnlig i materiel forstand som det sker i vore dage for at tilfredsstille menneskelige
begær samt ansvarlig for enkelte onde menneskers egenvilje –
mennesker, som på grund af den onde sæd i deres eget væsen
reagerer på denne krafts lavere aspekter. Den er også ansvarlig
for den stadig tiltagende vilje-til-det-gode hos de mange, der er
ved at vågne.
En nærmere undersøgelse af disse stjernebilleder, af deres
planetariske herskere og af de strålekræfter, som disse overfører,
vil på forbløffende måde kaste lys over verdens anliggender;
hertil kommer vurderingen af de huse, hvori disse virkninger hovedsagelig vil være mærkbare. Følgende korte opstilling kan
måske være nyttig, selv om den kun er en gentagelse af, hvad der
tidligere er blevet sagt:
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Stjernebillede
Hersker
Leo. . . . . . . . . . . Solen. . . . . . . .
(Uranus)
Capricorn. . . . . . Venus. . . . . . .
Pisces. . . . . . . . . Pluto. . . . . . . .

Stråle
Hus
Syvende. . . . . Ellevte
Femte. . . . . . . Andet og syvende
Første. . . . . . . Ottende

De udstrømmende energier vil derfor hovedsagelig være mærkbare i de aspekter af menneskets tilværelse, som er influeret af
bestemte huses herskere.
Den syvende stråle for ceremoniel orden eller organisation er
mærkbar i huset for forbindelser, for organisationer og fælles bestræbelse og for stræben (enten mod godt eller ondt). Denne
stråles kræfter virker på det syvende eller fysiske plan – det plan,
hvor større forandringer i alle former finder sted, og hvor disciplen må stå fast, når han tager en indvielse.
Den syvende stråle driver kræfternes verden i den ydre manifestationssfære ind i organiseret og styret aktivitet og bevirker
en fremskyndelse af karma, hvilket i dette tilfælde fører til:
1. At alt subjektivt ondt i menneskehedens liv kommer til synligt udtryk, således at der opstår verdenskrig.
2. At den planetariske Logos tager en indvielse og – med ham
– alle, som står på lyskræfternes side. Dette sker på forskellig
måde, hvad menneskeheden angår:
a. Ved at menneskemassernes bevidsthed indvies i Vandbærerens tidsalder, således at de kommer ind under nye indflydelser og kræfter og bliver i stand til at reagere, hvad
der ellers ikke ville være dem muligt.
b. Ved verdensaspiranternes indvielse til det antagne discipelskabs vej.
c. Ved tilvejebringelsen af visse højere indvielser, hvor det
drejer sig om de verdensdisciple, som er tilstrækkeligt beredte og stærke nok.
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På trods af den uhyre ødelæggelse alle vegne bliver den syvende
stråles virkning mere og mere mærkbar; de onde kræfters ødelæggelse fortsætter, selv om det sker under store ofre fra lyskræfternes side. Samtidig forekommer en omgruppering og en
omordning af menneskets holdninger og tanker. Dette sker, fordi
der stilles uhyre store krav til verdens tænkere om ledelse og vejledning. Således kan man allerede nu skimte det slørede omrids
af den nye tidsalders civilisation.
Den bagved liggende frihedsånd vil sejre, efterhånden som
den organiseres i et oprør mod slaveri. Med dette mål for øje vil
den syvende stråle yde sit bidrag i større og større udstrækning.
(EA e.538-541; EA d.486-488).
På samme tid vil det stå jer klart, at der i forbindelse med disse
enkle triangler også optræder bestemte sammenflettede triangler
som fx den zodiakale triangel Leo-Pisces-Capricorn og den dermed forbundne planetariske triangel Saturn-Uranus-Merkur.
Disse to triangler lader deres seks kraftstrømme flyde ind i vore
tre planetariske centre på nuværende tidspunkt, hvor de beliver
og stimulerer den planetariske triangel Shamballa-HierarkiMenneskehed. Bag disse tre står en kosmisk triangel, hvorfra der
udgår tre energistrømme, som flyder ind i og igennem de tre
mindre triangler, hvor de kraftigt indvirker på alle naturriger.
Denne kosmiske triangel er Store Bjørn-Sirius-Plejaderne. Dette
afsnit sammenfatter blot de foregående sider og viser forholdet
mellem fire energi-triangler. …
Det er interessant at bemærke, at den syvende stråle for ceremoniel lov og orden virker gennem Uranus, som i dag er formidleren af Sirius-kraften via Pisces til Hierarkiet. Fra dette »midtercenter« går kraften til den sensitive flok af disciple, aspiranter og
arbejdere, til hvis hjerte og hænder er overdraget den tunge opgave, som følger med reorganiseringen og genopbygningen af
den splintrede verdensstruktur. Den syvende stråle er, af dem der
véd, undertiden blevet kaldt ved et mærkeligt navn. Den betragtes som »strålen for rituel værdighed«. Den hjælper og indvarsler tilsynekomsten af en ny verdensorden, baseret på åndelig
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fremdrift og stræben, mental frihed, kærlig forståelse og en rytme, der hører det fysiske plan til, hvilket giver mulighed for en
fuldt skabende udtryksform. For at dette kan ske, bliver energien
fra Shamballa (der virkeliggør viljen-til-det-gode) sammensmeltet og blandet med den syvende stråles organiserende energi og
føres derefter til menneskeheden ad kærlighedsstrømmen, som
udstråler fra Hierarkiet selv. Pisces styrer denne hierarkiske bestræbelse, fordi det højeste aspekt af Pisces, som menneskeheden overhovedet kan opfatte på nuværende tidspunkt, er mæglerrollens aspekt. Det er formidlingens energi, de rette relationers
energi. I dag som aldrig før står Hierarkiet som en »formidlende
faktor« mellem:
1. Menneskeheden og Guds vilje. Åbenbaringen af denne viljes
sande betydning og hensigt, således som den står bag alle verdensbegivenheder, er nødvendig nu som aldrig før. Dette kan
ske igennem en nærmere forbindelse mellem Hierarkiet og
menneskeheden.
2. Menneskeheden og dens karma, for det er ligeså væsentligt,
at lovene for transmutation af karma til et aktivt nuværende
gode bliver klart forstået.
3. Menneskeheden og det kosmisk onde, som i mange tusinde
år har været koncentreret i det, der kaldes Den sorte loge.
Spekulationer angående denne loge og dens aktiviteter er
både frugtesløse og farlige.
Den sidstnævnte kendsgerning er ansvarlig for det udbredte angreb, der har været på frimureriet i løbet af dette århundrede. Frimureriet er – selv om det har været utilstrækkeligt og korrupt og
gjort sig skyldig i at overbetone visse symbolformer – ikke desto
mindre et kim eller et frø til fremtidige hierarkiske bestræbelser,
når disse bestræbelser – engang senere – antager ydre form på
Jorden. Frimureriet styres af den syvende stråle, og når der er foretaget betydningsfulde forandringer, og man har begrebet frimureriets ånd i stedet for dets bogstav, så vil vi opleve en ny
form for hierarkisk bestræbelse som en hjælp til genopbygningen af de urgamle og hellige mysterier blandt mennesker.
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Energien fra Uranus, der strømmer ud over og ind i menneskeheden, frembringer trangen til at forbedre livsbetingelser, at
skaffe bedre former til det okkulte og esoteriske liv og at sammensmelte det indre og ydre menneske på en mere fyldestgørende måde. Dette er en af grundene til, at man så ofte siger, at Månen tilslører Uranus. Månen benyttes ofte som et dæknavn, når
der menes Uranus. I dag er Månen en død verden, og grunden er,
at den uraniske trang blev så stærk i hine fjerne tider, da der endnu fandtes livsformer på Månen, at det førte til en fuldstændig
og endelig evakuering af Månen med overførsel af dens liv til
vor planet. En sådan overførsel er ikke nødvendig i dag, idet
menneskehedens bevidsthed er af en sådan beskaffenhed, at de
nødvendige forandringer kan ske uden en så drastisk fremgangsmåde. Det er dog denne uraniske indflydelse, der står bag de nuværende folkeforskydninger i hele Europa og Storbritannien, og
som er ansvarlig for den stadige folkevandring fra øst til vest, fra
Asien til Europa i dette kontinents tidligere historie, og fra Europa til den vestlige halvkugle i nyere tid.
Når man studerer disse triangler, der griber ind i hinanden, vil
det stå den studerende klart, at kombinationen af indflydelserne
fra Sirius, Leo og Uranus har været meget nødvendig i denne tid
for at begunstige og bane vejen for de betingelser, der vil gøre
det muligt for menneskeheden, under bestandig indflydelse fra
Hierarkiet, at tage den første indvielse og »føde Kristus« og derved åbenbare og bringe det indre, skjulte, åndelige menneske for
dagen. Det er i Leo, at mennesket gennemgår de forberedende
stadier til den første indvielse. Han finder sig selv og bliver selvbevidst; derefter når han til stadiet for intelligent discipelskab;
han formulerer et bevidst indre program eller mål under det vedvarende pres fra det iboende Kristus-væsen; han begynder at udtømme og afvise den lavere naturs krav og begær. Efter denne
erfaringscyklus følger et smertefuldt liv med bevidst nyorientering – en cyklus, hvor han opnår balance og begynder at »stå i
åndelig væren« som et resultat af vedvarende prøver og prøvelser. Endelig er han rede til ildens prøve og ildens akkolade, der
går forud for den første indvielse. På dette slutstadium står menneskeheden i dag. Når (som det er tilfældet nu) indflydelsen fra
100

Kun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1997

Uranus føjes til de andre indflydelser, og den syvende stråle på
samme tid træder ind i en hovedcyklus af aktivitet på Jorden, så
er den nødvendige energi til stede til at fremskynde indvielseskrisen og frembringe en stor rytmisk opvågnen. Det ville være
interessant for astrologerne, hvis de konstaterede lignende kombinationer i det individuelle horoskop. (EA e.441-447; EA
d.399-405).
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5. kapitel
Nationernes psykologi
a. Syvende stråle nationer
Alle de store nationer er under indflydelse af to stråler, ligesom
mennesket. De mindre nationer behøver vi ikke at beskæftige os
med. Alle nationer er behersket af en personlighedsstråle, som
er den dominerende kraft og vigtigste kontrollerende faktor for
tiden, og af en sjælsstråle, der kun kan opfattes af enhver nations
disciple og aspiranter.
Denne sjælsstråle må den nye gruppe af verdenstjenere
fremkalde til en stadig stærkere fungerende aktivitet, for det er
en af deres vigtigste mål og opgaver. Dette må aldrig tabes af
sigte. Meget kunne siges om strålernes historiske indflydelse
gennem de sidste to tusinde år, og om måden, hvorpå store
begivenheder er blevet influeret eller iværksat af den periodiske
stråleindflydelse. Interessant er det, og det viser de nuværende
nationale strømninger og problemer, men alt hvad jeg kan gøre
nu er at pege på de energier, som styrer hver nation, og overlade
til jer selv at studere og lægge mærke til deres virkning og forstå
deres relation til den nuværende tilstand i verden. En ting vil jeg
fremhæve, og det er, at disse stråler, som styrer en bestemt
nation, og som for tiden virker aktive, er meget magtfulde, enten
materielt eller egoisk; nogle af problemerne kan være forårsaget
af, at visse stråler, som styrer visse nationer, ikke er aktive for
tiden. (DN e.49; NS d.52-53).
Rusland
En omhyggelig analyse af idealismen i Rusland og i De forenede
Stater vil ikke afsløre nogen lighed i målet for deres idealisme.
Rusland drives af sin syvende stråle sjæl til overholdelse af en
tvungen ceremoniel og ordnet rytme, der fører til en idealiseret
orden og et interessesamfund. Derfor og på grund af det tvungne
arbejde er visse kræfter til stede og aktive i Rusland, som kræver
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den mest omhyggelige behandling af det åndelige Hierarki på
vor planet. De kræfter, der virker i Rusland, har at gøre med
formens magi, mens den rene hvide magi kun befatter sig med
sjælen eller med det subjektive aspekt, idet den betinger målene.
De såkaldte »sorte kræfter« er ikke mere virksomme i Rusland
end i andre dele af verden, men Ruslands reaktion og holdning
til påtvungne regler og orden har i sig mere af den magiske
syvende stråles indflydelse, end tilfældet er i andre lande.
Tyskland gennemtvang også en standardiseret orden og livsform, men den var afgjort under kontrol af de mørke kræfter.
(DN e.54; NS d.57).
Spanien
Spanien har en sjæl på sjette stråle og en personlighed på
syvende – altså lige det omvendte af de kræfter, som udtrykker
sig gennem den russiske ånd. Spanien fungerer ligeledes som et
bindeled i verdensharmonien, men her som forbindelsesled
mellem Europa og Afrika, og i denne egenskab har Spanien
tidligere tjent. Det vil også stå jer klart, hvor uundgåelig
forbindelsen mellem Spanien og Rusland har været, og hvordan
sidstnævnte lands ideologi har influeret dets nationale styre. Det
vil også være indlysende for jer, hvorfor de to store ideologier
– fascismen og kommunismen – uundgåeligt måtte finde deres
slagmark i Spanien. Fascisternes triumf var fra starten lige så
uundgåelig på grund af den egoiske forbindelse, der består
mellem Spanien og Italien, og ligeledes de to landes nære
slægtskab, der med lethed åbnede vej for en telepatisk formidling af den fascistiske idealisme til den villige og sensitive
spanske bevidsthed. Med hensyn til fanatismen, den naturlige
grusomhed, den fyrige idealisme, den arrogante stolthed og den
religiøse og mystiske kvalitet i den spanske karakter, så har alt
det tydeligvis sit udspring i den sjette stråle og er stærkt krystalliseret. Folkets intense individualisme kan ses som en udpræget
del af dets syvende stråle personligheds udstyr. Deres åndelige
motto: »Jeg spreder skyerne« hentyder til det magiske virke, som
Spanien engang vil have ansvaret for, og det måske før end I
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aner, og hvorved en balance vil blive bragt i stand i dette højt
intelligente og individualistiske land mellem videnskabelig magi
og den fremtidige kirkes magi. Dette er en profeti, som i dag
ligger for langt ude i fremtiden til, at den kan verificeres,
hverken af denne generation eller den næste, men den bygger på
nationale karakteregenskaber og sandsynlighedens lov. (DN
e.61-62; NS d.64).
b. Syvende stråles indflydelse via planetariske herskere
Tyskland
7. stråle. – Ceremoniel orden eller ritual, via Uranus. Dette påvirker
masserne som helhed, fordi den er den hierarkiske hersker og (på
grund af massernes udviklingstrin) fører til deres letkøbte standardisering og uniformering. Den syvende stråle fokuserer eller »forankrer« tillige den første stråle og fører til den magtfulde retning, de
har fået. (DN e.78; NS d.79-80).
Storbritannien
7. stråle. – Ceremoniel orden eller organiseret ritual, der når vor
planet via Uranus og giver imperiet dets grundfæstede fysiske
kontrol over territorier og omstændigheder, dets legale fundament, i samarbejde med Vægtens tegn og dets kærlighed til
orden og til love, hvorved der gives fuld udtryksmulighed for
den første stråles energier i det britiske imperium. (DN e.84-85;
NS d.85).
De forenede stater
7. stråle. – Orden og magi, via Uranus. Denne indflydelse er
nedarvet fra Atlantis' gamle verden, som stadig styrer det
territoriale aspekt af De forenede Stater, der er en rest af det
gamle Atlantis. Det er dette, der forårsager de mange magiske,
spiritualistiske og okkulte grupper, som florerer i dag i Staterne.
(DN e.90; NS d.90).
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6. kapitel
Den syvende stråles manifestation
gennem det enkelte individ
a. Generelle træk og tendenser
Individualisering og den syvende stråle
»Den velsignede søgte den vej, der førte til form, men
holdt fast ved magikerens hånd. Han søgte at forsone
pilgrimmen, som var ham selv, med formlivet. Han søgte
at bringe den kaotiske verden, hvori han befandt sig, ind i
en slags orden. Han vandrede langt ind i de dybeste dyb og
nedsænkedes i kaos og uorden. Han kunne ikke forstå,
men holdt stadigt fast ved magikerens hånd. Han søgte at
skabe den orden, som hans sjæl krævede. Han talte med
alle, han mødte, men hans rådvildhed øgedes.
Han talte til magikeren således: 'Skaberens veje må
være gode. Bag alt det, der synes at være, må der være en
plan. Lær mig formålet med det hele. Hvordan kan jeg
virke, nedsænket i den dybeste materie? Fortæl mig, hvad
jeg skal gøre'.
Magikeren sagde: 'Lyt, o du, der arbejder i den fjerneste
verden, til tidernes rytme. Mærk hjertepulsslaget i det, der
er guddommeligt. Træk dig tilbage i stilheden og bring dig
i harmoni med helheden. Vov dig så frem. Skab den rette
rytme, bring orden i livsformerne, som må give udtryk for
guddommens plan'.
For denne velsignede findes frigørelse i arbejde. Han
må vise sit kendskab til Planen ved at lade de ord lyde, der
vil vække formernes bygherrer og således skabe det nye.«
Det ville være rigtigt her i mere enkle og mindre okkulte
vendinger at foretage en opsummering af betydningen af
ovenstående esoteriske stanzer for at udtrykke deres virkelige
mening i få koncise og klare sætninger. Stanzerne er til ingen
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nytte, medmindre de kan være til gavn for stråletyperne blandt
dem, der studerer denne afhandling, således at de kan leve mere
rigtigt.
Den individualiserede ånd udtrykker sig gennem de forskellige stråletyper på følgende måde: …
Syvende stråle
Sort magi eller anvendelse af magiske kræfter til selviske
formål.
Evnen til at forholde sig afventende, til de selviske værdier
dukker op.
Uorden og kaos gennem misforståelse af Planen.
Forkert anvendt tale for opnåelse af udsete mål.
Usandhed.
Seksualmagi. Den selviske misbrug af sjælskræfter,
som fører til:
Hvid magi, anvendelse af sjælskræfter til åndelige formål.
Identifikation med virkeligheden.
Den rette orden gennem den rette magi.
Evne til at samarbejde med helheden.
Forståelse af Planen.
Det fortolkende magiske arbejde.
Manifestation af det guddommelige.
(EP2 e.38-43; EP2 d.48-53).
Det vil ikke være mig muligt at klarlægge strålereaktionerne på
den endelige proces, som vi her kort har betragtet, dvs. det
stadium i åndens frigørelse, som vi kalder identifikation. Alt,
hvad der er muligt, selv hvor det drejer sig om indvielse, er at
give de elementære stanzer, som giver de accepterede disciple
noget af den første indvielses betydning. Med hensyn til
identifikation gøres den oplyste indviedes reaktioner tilgængelig
for hans intelligens i symbolsk form, men hvis disse former blev
beskrevet, ville de blive fuldstændig misforstået. Når den tredje
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indvielse finder sted, og den i endnu højere grad vidt åbne dør
toner frem for den indviede, vil han opdage betydningen af den
form for virkeliggørelse, som her (i mangel af en bedre benævnelse) kaldes identifikation. (EP2 e.44-45; EP2 d.54-55).
Syvende stråle
»Nærværelsens engel hæver den ene hånd mod himlens
blå. Han sænker dybt den anden i formernes hav. Således
forbinder han formens verden og det formløse liv. Himlen
bringer han til jorden, jorden til himlen. Dette ved mennesket, som står foran englen.
Han fatter meningen med det viste tegn, som englen
højt holder hævet. (Så følger en sætning, som det er
umuligt at oversætte til moderne sprog. Den tilkendegiver
den fuldstændige sammensmeltning, som mystikeren søger
at udtrykke i vendinger som 'himmelsk bryllup', og som er
blevet fordrejet i den falske lære om seksualmagi. Denne
sætning, udtrykt ved et malet symbol, symboliserer
fuldstændig enhed mellem det ydre og det indre, det
objektive og det subjektive, mellem ånd og materie og
mellem det fysiske og det essentielle).
De to er ét. Der er intet mere at forstå. Ordet er klart og
åbenbart. Arbejdet ses fuldbyrdet. Helheden skues. Det
magiske arbejde er udført. Igen er de to ét. Planen er tjent.
Intet ord er da nødvendigt mere.«
Disse sætninger er et forsøg på at give udtryk for nogle af den
sande indviedes erkendelser, når han – ved den tredje indvielse
– står foran englen og ser, at englen også forsvinder, således at
der tilbage kun er bevidst viden og virkeliggørelse. Skønt denne
forklaring måske kun betyder lidt for os i øjeblikket, vil den ikke
desto mindre tjene til at vise det nytteløse i at beskæftige sig
med mysteriernes hemmeligheder og med indvielse ved hjælp af
ord. Når dette bliver mere kendt, vil frimurerdramaernes sande
funktion begynde at være i overensstemmelse med behovet.
Dette afsnit udtrykker nogle af de grundlæggende sandheder,
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der er ved at komme frem, og som vil betyde noget for verdens
seniordisciple og indviede, der for tiden kæmper for at tjene
Planen. De er til stede i verden i vor tid, og deres arbejde bærer
frugt, men de behøver fra tid til anden at blive mindet om den
herlighed, der venter dem i fremtiden som en hjælp til at gå
videre.
Denne afhandling er således i nogen grad dunkel og ren
symbolsk. Den kan synes vanskelig at fatte, og for nogle betyder
den måske kun lidt, for andre overhovedet intet. Hvis disciplene
i verden virkelig anstrenger sig, og hvis de i praksis anvender den
lære, der er givet, så meget som de evner, vil de i tidens løb,
efterhånden som deres fornuft og intuition vækkes, finde, at
sådanne symbolske og dunkle forklaringer bliver stedse klarere
og tjener således til at bringe den lære, det var tilsigtet. Når dette
sker, vil nærværelsens engel nærme sig mere og mere og oplyse
vejen for disciplen. Følelsen af adskilthed bliver mindre, indtil
lyset til sidst gennemtrænger mørket, og englen behersker livet.
(EP2 e.47-49; EP2 d.58-59).
Egoisk stråle. De syv retninger for loven om frastødning. …
Denne lov om frastødning, således som den virker i discipelskabets verden og tilintetgør det, der hindrer, får pilgrimmen til
bevidst at skynde sig tilbage ad en af de syv stråler, der fører til
centrum. Dette kan ikke behandles detaljeret her. Vor nuværende
opgave går ud på at betræde prøvestadiets eller discipelskabets
vej og lære disciplin, lidenskabsløshed og de to andre nødvendigheder på Vejen: skelneevne og decentralisering. Det er dog
muligt at vise målet og gøre opmærksom på styrken af de
kræfter, som vi i stigende grad vil være underlagt, efterhånden
som vi går videre – således som nogle af os kan – på vejen for
accepteret discipelskab. Dette vil vi gøre i form af syv stanzer,
som vil give et vink (hvis man er aspirant) om den fremgangsmåde, man vil blive stillet overfor. Den, som er nået videre på
Vejen, vil stanzerne give en ordre, som en discipel med indsigt
vil adlyde, fordi han er vakt. Hvis det er en indviet, vil det
fremkalde denne udtalelse: »Dette ved jeg.« …
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Anvisning for syvende stråle
»Under en hvælving mellem to rum stod den syvende
magiker. Det ene rum var fuldt af lys, liv og kraft, af en
stilhed, der vidnede om hensigt og om en skønhed, der
vidnede om det ydre rum. Det andet rum var fuldt af
bevægelse, en genlyd af stor aktivitet, af kaos uden form, af
arbejde uden noget virkeligt mål. Magikerens øjne var
fæstnet på kaos. Han yndede det ikke. Han vendte ryggen
til det rum, hvor livfuld stilhed rådede. Han vidste ikke af
det. Hvælvingen ovenover skælvede …
Han udbrød sagte i fortvivlelse: 'I umindelige tider har
jeg stået og søgt at løse dette rums problem, at forandre
kaos således, at skønheden måtte kunne lyse som mit
ønskes mål. Jeg søgte at væve disse farver ind i en drøm af
skønhed og at harmonisere de mange lyde. Det lykkedes
ikke. Der ses kun min mislykkede bestræbelse. Og dog ved
jeg, at der er forskel på det, jeg kan se for mine øjne, og
det, jeg begynder at fornemme bag min ryg. Hvad skal jeg
gøre?'
Over magikerens hoved, og lige bag hans ryg, dog inde
i det rum af ordnet skønhed, begyndte en mægtig magnet
at svinge … Den forårsagede en hel omdrejning af mennesket under hvælvingen, der var i færd med at falde.
Magneten drejede mennesket rundt, indtil han kunne se
scenen og det rum, der ikke før var set …
Derefter lod magneten sin tiltrækningskraft strømme
gennem hans hjertes midtpunkt. Magneten udløste den
tilbagevisende kraft. Den mindskede kaos, indtil dets
former ikke mere kunne ses. Nogle aspekter af skønhed,
der ikke tidligere var åbenbaret, dukkede op. Og fra det
ene rum strålede frem et lys, og ved dets kraft og liv tvang
det magikeren til at bevæge sig fremad ind i lyset og
forlade den farefulde hvælving.« (EP2 e.166-172; EP2
d.166-174).
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Syvende stråles integrationsteknik. Den integration, vi først og
fremmest skal beskæftige os med er integrationen af selve
personligheden, som gennem tjeneste for menneskeheden og
Planen integreres i den helhed, den er en del af. Husk på, disse
stråleteknikker vil sjælen pånøde personligheden, efter at denne
i nogen grad er blevet integreret til en fungerende enhed og
derfor er modtagelig over for sjælen, den styrende intelligens.
(EP2 e.351; EP2 d.339).
Den gamle kommentar
Syvende stråle
»'Jeg søger at bringe de to sammen. Planen er i mine hænder.
Hvorledes skal jeg arbejde? Hvor lægge betoningen? Langt
borte står den Ene, som er. Her ved hånden er der form,
aktivitet, substans og begær. Kan jeg forbinde disse og på den
måde danne en form til Gud? Hvorhen skal jeg sende min
tanke, min kraft, ordet jeg kan tale?
Jeg, en arbejder på magiens område, står i centrum. Jeg
kender nogle regler, nogle magiske kommandoer, nogle
magtord, nogle kræfter, som jeg kan styre. Hvad skal jeg
gøre? Der er fare. Den opgave, jeg har påtaget mig, er ikke
let at gennemføre, men jeg elsker magt. Jeg elsker, at se
formerne komme frem, skabt ved min tænkning, og gøre
deres arbejde, fuldbyrde Planen og forsvinde. Jeg kan
skabe. Jeg kender ritualerne i Herrens tempel. Hvorledes
skal jeg arbejde?
'Elsk ikke værket. Lad kærlighed til Guds evige Plan
styre dit liv, din tanke, din hånd, dit øje. Arbejd hen imod
at forene plan og hensigt, som må finde sin varige plads på
jorden. Arbejd med Planen, koncentrer dig om din del af
det store værk.'
Ordet går ud fra sjæl til form: 'Stå i centrum af pentagrammet, tegnet på det høje sted i øst, i det lys, der evigt
lyser. Arbejd fra dette oplyste centrum. Forlad ikke
pentagrammet. Stå fast i midten. Træk da en linje fra det,
der er udenfor, til det, der er indenfor, og se Planen tage
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form'.«
Det er ikke muligt at udtrykke dette mere tydeligt. Denne store
og magtfulde stråle er nu ved at komme i manifestation, og den
bringer nye og så stærke energier til mennesket, at vor tids
disciple skal fungere og arbejde med forsigtighed. De omgås
bogstaveligt talt med ild. Det er de børn, der nu inkarneres, der
engang vil arbejde mere sikkert og mere korrekt med disse nye
kræfter. I mellemtiden er der imidlertid meget at gøre, og
disciplene på syvende stråle kan overveje denne formel og søge
deres egen fortolkning af den, mens de først og fremmest stræber
efter at stå i øst inden for pentagrammets beskyttelse. Når de er
klar over den opgave og det arbejde, syvende stråle arbejderen
skal udføre, og rigtigt forstår den kendsgerning, at det er et
magisk arbejde på jorden at skabe disse former, som vil legemliggøre Guds ånd (og vor tid nødvendiggør opbygningen af nye
former), vil hver syvende stråle discipel se sig selv som en
formidler, som den, der befinder sig midt i opbygningsprocesserne og varetager sin del af opgaven. Dette vil, om det virkeligt
forstås og overvejes grundigt, have den virkning, at der skabes
samordning. I det øjeblik denne samklang er opnået, må da
disciplen huske, at det vil betyde en vældig indstrømning af kraft
og energi, som strømmer fra begge de koordinerede punkter,
dvs. fra begge sider og konvergerer i ham, som står midtvejs.
Tænk nøje over denne sandhed, for det er denne kendsgerning,
der altid fremkalder en syvende stråle krise. Det vil være
tydeligt, hvad denne krise antyder. Hvis det pågældende
menneske er materielt indstillet, selvisk, ambitiøs og ikke
rummer kærlighed, vil den indstrømmende energi stimulere
personlighedens natur, og han vil umiddelbart kæmpe voldsomt
med alt det, vi forstår under den instinktive, psykiske og
intellektuelle natur. Når alle disse tre stimuleres, svinges
disciplen ofte bort fra centrum ud i en malstrøm af magisk virke
af lavere art – seksualmagi og mange former for sort magi. Han
forblindes af sit motivs skønhed og bedrages af den styrke, hans
personlighed har opnået.
Hvis han imidlertid advares om faren og bliver bevidst om
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muligheden, vil han stå sikkert i centrum af det mystiske
pentagram og lide dér, indtil lyset i øst står op over hans mørke
og afslører for ham, at han stadigt står midtvejs. Da kommer
åbenbaringen af Planen, for denne må altid være den motiverende kraft hos syvende stråle disciplen. Han virker på jorden på
manifestationens ydre plan og arbejder med opbygningen af de
former, gennem hvilke den guddommelige vilje kan komme til
udtryk. Inden for religion samarbejder han med disciple på
anden og sjette stråle. Inden for regering arbejder han med at
opbygge de former, der vil skabe mulighed for at udtrykke første
stråle aktivitet. Inden for erhvervslivet samarbejder han med
tredje stråle energier og dem der administrerer og virkeliggør
Planen. Inden for videnskaben hjælper og assisterer han arbejderne på femte stråle. Han er opbyggeren, skaberen, der bringer
Guds Plan i synlig manifestation. Han begynder imidlertid med
sig selv og søger at bringe sin sjæls plan til udtryk i sit eget
miljø og sin egen verdslige situation. Før han er i stand til det,
kan han ikke stå i øst inden for pentagrammet.
Det siges okkult, at »pentagrammet er åbent og et sted, der
frembyder fare, når disciplen ikke kender til orden i sit liv, og
når sjælens ritual ikke pålægges, og dens rytme adlydes. Men
pentagrammet er lukket, når der er genoprettet orden, og
mesterens ritual er pålagt«. Der siges videre: »Hvis disciplen går
igennem det åbne pentagram, dør han. Går han over i det
lukkede pentagram, lever han. Omdanner han pentagrammet til
en ring af ild, tjener han Planen«. (EP2 e.375-378; EP2 d.362364).
På vejen tilbage og i forbindelse med processen, der fører til
indre afstand, og som markerer sjælens skridt hen imod befrielse
og afslutning på tilegnelsesperioden, angiver bestemte passager
den teknik, der er tilsigtet. …
Syvende stråle. »Lad bygmestrene indstille deres arbejde.
Templet er fuldført. Lad sjælen tage sin arv i besiddelse og
fra det hellige sted befale, at alt arbejde skal ophøre. Lad da
sjælen i den følgende stilhed fremsynge ordet: 'Det skabende
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arbejde er forbi. Jeg, skaberen, er. Intet andet forbliver,
undtagen jeg'.« (EP2 e.83-85; EP2 d.90-91).
Som tidligere nævnt, og som jeg nu vil gentage, er medarbejderne på alle stråler koordineret til at tage del i én samlet bestræbelse – en bestræbelse, som hele den kristne æra har været rettet
imod, og for hvilken den har udgjort en forberedelse. Den
syvende og den sjette stråle påvirker udøvelsen af regeringsarbejde samt opgaven med at frembringe en ny syntese; således
kombineres kræfterne fra alle de medarbejdere, der virker inden
for dette felt, med energien fra første stråle. Energierne fra
aspiranter og disciple på tredje og femte stråle er rettet mod
arbejdet med at udvide den menneskelige bevidsthed, med at
bringe universets skjulte undere for dagens lys og med at
fremskynde udviklingen af menneskehedens latente evner. Disse
evner vil, når de vækkes, betyde udvidelse af flere af de nuværende sanser og vil give mennesket adgang til den verden,
som ligger hinsides uvidenhedens og stoffets slør.
I vil bemærke, at arbejdet med at nedbryde nationernes
isolation og afsondrethed er så anstrengende, at det kræver tre
medarbejdergruppers samlede energier for at tilvejebringe de
ønskede resultater. De syv strålers grupper fordeler sig som
følger:
1. I afdelingen for politik. . . . . . . . . . . første, sjette og syvende
stråle.
2. I afdelingen for religion. . . . . . . . . anden og fjerde stråle.
3. I afdelingen for undervisning. . . . . tredje og femte stråle.
(EP1 e.178; EP1 d.201-202).
Vi belæres om i den esoteriske filosofi, at syv store guddommelige emanationer, æoner eller ånder (i Hvem vi lever og røres og
har vor væren) kom fra Gud ved tidspunktet for skabelsen. Den
samme lære kan også spores i Biblen. På en eller anden af disse
syv stråler findes sjælene for alle livsformer såvel som formerne
selv. Disse syv stråler frembringer de syv vigtigste psykologiske
typer. Disse syv stråler eller emanationer er:
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1. Den første stråle for vilje eller magt. Mange store verdensherskere findes på denne stråle, fx Julius Cæsar.
2. Den anden stråle for kærlighed-visdom. Kristus og Buddha
findes på denne stråle. Den er den store undervisningsstråle.
3. Den tredje stråle for aktiv intelligens. Flertallet af den
intelligente menneskehed findes på denne stråle.
4. Den fjerde stråle for harmoni gennem konflikt. Aspiranter,
kæmpende, velmenende mennesker og de der arbejder for
enhed, kommer til syne på denne linje.
5. Den femte stråle for konkret viden eller videnskab. Videnskabsfolk og mennesker, der er rent mentale og kun styret af
sindet.
6. Den sjette stråle for hengivenhed eller idealisme. Mange
kristne mennesker. Fanatikere. Et antal oprigtige religiøse
blandt alle verdensreligionerne.
7. Den syvende stråle for ceremoniel orden eller magi. Frimurere. Finansfolk. Store forretningsfolk og organisatorer af
alle slags. Handlekraftige personer har disse energier i deres
udrustning. (DNA1 e.xiii-xiv).
Syvende stråle for ceremoniel orden eller magi
Særligt gode egenskaber:
Styrke, udholdenhed, mod, høflighed, yderste omhu i detaljer,
selvtillid.
Særlige svagheder:
Formalisme, bigotteri, stolthed, snæversynethed, overfladisk
dømmekraft, overdreven mening om sig selv.
Egenskaber, der skal erhverves:
Enhedserkendelse, storhed, tolerance, ydmyghed, mildhed og
kærlighed.
Denne stråle er den ceremonielle stråle, strålen der gør, at et
menneske glædes »når alle ting udføres i god orden« og i
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overensstemmelse med regler og sædvane. Den er strålen for
ypperstepræsten og for kammerherren, for soldaten, som er det
fødte organisationsgeni, for den ideale generalkommissær, der
vil klæde og føde tropperne på den bedst mulige måde. Den er
strålen for den fuldendte sygeplejerske, der plejer de syge
omhyggeligt i mindste detalje, skønt hun undertiden er for meget
tilbøjelig til at se bort fra patienternes specielle behov og
forsøger at male dem i rutinens mølle.
Den er strålen for formgivning, for den fuldendte billedhugger,
som ser og skaber ideal skønhed, for designeren af smukke former
og mønstre af enhver art, men et sådant menneske vil ikke få succes
som kunstmaler, med mindre han påvirkes af fjerde stråle. Kombinationen af fjerde og syvende stråle vil give den allerhøjeste
kunstnertype, idet både form og farve vil være fremragende.
Litterært arbejde vil for et syvende stråle menneske være bemærkelsesværdigt på grund af sin ultrapolerede stil, og en sådan forfatter
vil tænke langt mere på måden end på stoffet i sit værk, men han vil
altid have ordet i sin magt både i skrift og tale. Syvende stråle
mennesket vil ofte være sekterisk. Han vil frydes over fastlagte
ceremonier og observanser, over store processioner og forestillinger, over parader af tropper og krigsskibe, over stamtræer og
rangfølge.
Den mindre gode type af syvende stråle mennesket er
overtroisk, og et sådant menneske vil føle dyb interesse for
varsler, drømme, for alle okkulte øvelser og spiritualistiske
fænomener. Strålens gode type er absolut indstillet på at gøre de
rette ting og sige de rette ord i det rette øjeblik, hvilket bevirker
stor social succes.
Ved healing vil syvende stråle mennesket sætte lid til yderste
nøjagtighed i udførelsen af ortodoks sygdomsbehandling.
Yogaøvelser vil for hans vedkommende ikke give fysisk dårlige
resultater.
Han vil nærme sig Vejen gennem overholdelse af praksis og
ritual, og han vil have let ved at vække og kontrollere de
elementale kræfter. (EP1 e.210-211; EP1 d.232-234).
Syvende stråle. Denne stråle sørger i vor tid for en aktiv og
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nødvendig gruppering af disciple, som er ivrige efter at understøtte Planen. Deres arbejde ligger naturligt på det fysiske plan.
De kan organisere det fremkaldte ideal, som vil virkeliggøre så
meget af Guds idé eller tanke, som perioden og menneskeheden
kan opvise og skabe i form på jorden. Deres arbejde er virkningsfuldt og nødvendigt og kræver megen dygtighed i handling. Det
er den stråle, der er ved at få overtaget. Ingen af disse strålearbejdere, som deltager i det hierarkiske korstog i dag kan virkeligt
arbejde uden hinanden, og ingen gruppe kan fortsætte alene.
Forskellen mellem den gamle og den nye tidsalders metoder
kommer til udtryk i begrebet lederskab ved én person og lederskab ved en gruppe. Der er en forskel mellem et enkelt individs
respons på en idé, der pånødes hans medmennesker, og en
gruppes reaktion på en idé; det sidste frembringer gruppeidealisme og ideen koncentreres til en bestemt form, hvorved den
opdukkede idé føres videre uden nogen enkeltpersons dominans.
Dette er syvende stråle disciplens hovedopgave i dag, og mod
dette mål må han rette al energi. Han må udtale disse magtord,
som er et gruppeord, og legemliggøre gruppeaspirationen i en
organiseret bevægelse, som i øvrigt er helt forskellig fra en
organisation. Et slående eksempel på anvendelse af et sådant
magtord, der fremsiges af en gruppe, er i nyere tid blevet givet i
Den store invokation, som har været anvendt med tydelig
virkning. Den bør fortsat anvendes, for den er det indledende
mantra for den indkommende syvende stråle. Det er første gang,
at et sådant mantra er blevet givet til menneskeheden.
Alle disse stråler virker for gennemførelsen af en ganske
speciel gruppeidé, der udgår fra syv mestre, som gennem deres
udsøgte og udvalgte tjenere deltager aktivt i det arbejde, som er
den syvende stråles indledende arbejde. Dette står også i
forbindelse med Vandbærer-indflydelsen, der er tiltagende. (EP2
e.145; EP2 d.147-148).
Strubecentret hos en almindelig integreret personlighed styres af
tredje stråle og bliver stærkt stimuleret af denne stråles energier
(igen syv i antal), mens strubecentret hos en åndelig aspirant,
discipel og indviet under tredje grad hovedsagelig reagerer på
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syvende stråles indflydelse, og dette er især tilfældet nu, hvor
syvende stråle er i inkarnation. De stråler, der er i manifestation på
et givet tidspunkt, påvirker magtfuldt alle de andre centre såvel som
det, de normalt udtrykker sig igennem. Dette glemmes alt for ofte.
(TEL e.137; TEL d.127-128).
Mennesket på den syvende stråle konfronteres med den vanskelighed, der ligger i at være i stand til at skabe overordentligt
klare tankeformer, og de blændværk som styrer ham er derfor
præcise og klart afgrænsede, og for ham helt overbevisende. De
krystalliserer imidlertid hurtigt og dør af sig selv. (GLA e.222;
BLV d.200).
Syvende stråle blændværk:
Magisk arbejde.
Modsætningernes relation til hinanden.
Underjordiske kræfter.
Det som sammenføjer.
Det fysiske legeme.
Det gådefulde og det hemmelige.
Seksualmagi.
De opdukkende manifesterede kræfter.
(GLA e.123; BLV d.114).
b. Vejledning til medlemmer af Tibetanerens sædgruppe
Discipleship in the New Age, bind I og II indeholder to serier af
Tibetanerens instruktioner til nogle medlemmer af hans indre
gruppe og en række personlige instruktioner, som han har givet
til en gruppe af sine disciple. Konflikten i en discipels liv findes
i den kendsgerning, at sjælsstrålen og strålen for den integrerede
personlighed er vendt imod hinanden. På samme tid er den
emotionelle natur, det mentale redskab og den fysiske hjerne
også kontrolleret af en af strålerne, og i denne femfoldige
relation skjuler sig mange af de problemer, som mennesket
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ne af hans gruppe, hvilke fem stråler der betinger dem, og
studerende vil kunne lære meget ved at studere det, han siger.
Den engelske udgiver
Din sjælsstråle er den syvende, og den vil sætte dig i stand til at
arbejde let i den ny verden som nu hurtigt kommer i manifestation. Den vil også hjælpe dig med at frembringe orden og rytme
i dine omgivelser; i disse dage med uro og vanskeligheder er
ethvert rytmisk center værdifuldt for os. (DNA1 e.646),
Du har en interessant kombination af stråleenergier med strålen
for orden, der åbner mulighed for oprettelse af en fysisk relation
mellem sjæl og form, som påvirker dig stærkt. Denne dominerende energi skulle gøre dit ydre arbejde effektivt på det
fysiske plan, hvis du vil huske, at formnaturen esoterisk set er
det vitale, æteriske legeme, og at dette automatisk og let betinger
det fysiske, organiserede legeme. Når dit arbejde ikke er
effektivt, min broder, hvad er så årsagen? Læg mærke til, at den
syvende stråles styrke er koncentreret i din personlighed, og når
din anden stråle sjælsenergi bringes i forgrunden, da vil den
første virkning ofte være, at personlighedens aktivitet modvirkes. Dette glemmes ofte og er højst forvirrende for neofytten i de
tidlige stadier. Senere lærer disciplen gennem eksperiment og
erfaring, at alle stråler er understråler af den store anden stråle.
Dette ved du teoretisk, men det er ikke det samme som den
visdom, der opnås ved forståelse og som et resultat af handling.
Når denne kendsgerning er forstået, kan du begynde at bruge alle
kræfter i din udrustning til kærlig tjeneste. Heri ligger din største
tekniske udfordring. Din mindste modstands vej er at kunne se
målet, mens en form bygges. Dette er også vejen for ren magi,
og – som du ved – kan den enten være sort eller hvid. Der er to
metoder for skabende arbejde: Den ene er den, som virkeliggøres ved hjælp af syvende stråle kraft. Den bygger og skaber i
stof inden for periferien af de tre verdener. Den er yderst
kraftfuld, når den anvendes af en syvende stråle personlighed og
et syvende stråle fysisk legeme som i dit tilfælde. Den anden
metode som virkeliggøres via anden stråle, anvendes uden for de
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tre verdener og fra sjælsniveauer. Den virker gennem udstråling,
magnetisk tiltrækning og kohærent energi. Tænk over disse to
metoder.
Ved hjælp af dine stråleenergier er du i en situation, hvor du kan
bruge begge metoder under ashramens inspiration. Resultatet
kunne blive yderst effektiv tjeneste og stadig vækst i et hvilket som
helst arbejde, du måtte påtage dig for mig og for ashramen. Du vil
finde det nyttigt at studere relationen mellem anden stråle og
syvende stråle, idet der er en nær, skabende reaktion eller tilskyndende vekselvirkning mellem de to, og det er en vekselvirkning,
som du bevidst må drage nytte af. (DNA2 e.581-582).
Du er vidende om, at dine hovedstråler er den anden og den
syvende. Den sidstnævnte giver dig, hvis du blot kan forstå det
og vælge at bruge den rigtigt, evnen til at tage det lys, som er i
dig og i eleven og anvende det til oplysning af livet på det
fysiske plan, for den syvende stråle er strålen, som styrer åndmaterie relationen. (DNA1 e.178).
Denne syvende stråle personlighed sætter dig i stand til at arbejde
aktivt på mange måder på det fysiske plan ved at bringe den subjektive virkelighed og den ydre form sammen. (DNA1 e.344).
Jeg tænker på, om du til fulde har erkendt, at den mindste
modstands vej for dig er at bringe din sjæls kærlighed igennem
på grund af den kendsgerning, at din personlighedsstråle er den
syvende stråle – strålen for fuldendelse. Det er den stråle, som
kan tilvejebringe en egnet form på det fysiske plan, hvorigennem
sjælen – hvis natur er kærlighed – kan udtrykke sig. Dette er
specielt let i dit tilfælde, fordi dit fysiske legemes stråle ligeledes
er den syvende. Nedstigningens vej for den formbyggende
energi er derfor direkte. Dertil kan du føje den kendsgerning, at
din personligheds legemer er på femte, sjette og syvende stråle.
De følger hinanden i rækkefølge og giver igen en direkte kanal.
Du burde som følge heraf (hvis du virkelig ønsker at forstå den
mekanisme, hvorigennem din sjæl må fungere) foretage et mere
intenst studium af den syvende stråle. Den er også den indkomKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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mende stråle for den næste cyklus. En viden om strålernes
indflydelse, teknik, mekanisme og mål vil blive konstateret af de
disciple, i hvem disse stråler udpræget manifesterer sig. (DNA2
e.574).
Med henblik på den fusion, som du må opnå mellem dine
legemlige kræfter og din sjælsenergi, vil jeg henlede din
opmærksomhed på den kendsgerning, at din sjælsenergi er
fokuseret i din fysiske udrustning, hvorved energien fra din sjæl
og kraften fra din syvende-stråle hjerne føres sammen. Der
findes derfor en direkte samordning mellem sjæl og hjerne og
denne må uddybes, forstås og udnyttes. (DNA1 e.171).
Jeg foreslår, at du bruger tiden indtil næste maj, før du træffer
din endelige beslutning. Jeg har bedt et medlem fra en anden
gruppe i min ashram om at udføre dit arbejde i den mellemliggende periode. Jeg giver dig derfor intet arbejde, og du betragtes
som midlertidigt suspenderet fra gruppen. Jeg beder dig ikke om
andet end, at du overvejer din beslutning ud fra gruppens bedste
og gruppens fremskridt samt fra dine gruppebrødres synspunkter
og ikke udelukkende på baggrund af, hvad der synes at være
bedst for dig selv, din egen bekvemmelighed og din egen
såkaldte frihed. Udled ikke af dette, at jeg anser din beslutning
for at være selvisk. Jeg ved, hvad den har kostet dig. Den er ikke
desto mindre baseret på følelse, og følelse er sjældent et tegn på
ret handling. Jeg søger imidlertid kun at give dig tid til at tænke.
Mens du overvejer din beslutning, må du huske, at din sjæl er på
syvende stråle, og at du arbejder gennem en første stråle
personlighed. Det, min broder, er dit problem. En mystiker med
en omfattende bevidsthed, med en magtfuld personlighedsstråle
og desuden en sjælsvibration på linje med den ny tidsalder,
søger at påtvinge personligheden rytmen for »ceremoniel orden
og organisation«. Jeg vil bede dig om at huske, at gruppearbejde
involverer ofre og ofte gennemførelsen af det, som ikke foretrækkes, og som – ud fra personlighedens synsvinkel – er den
letteste vej og den lettere handling. Valget ligger imidlertid hos
dig selv, og gruppens tanker må holdes borte fra din beslutning,
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så du kan træffe den frit og upåvirket. Gruppen må derefter
acceptere din beslutning. (DNA1 e.290).
Du er en anden stråle sjæl, og du har en syvende stråle personlighed.
Denne syvende stråle personlighed sætter dig i stand til at
arbejde aktivt på mange måder på det fysiske plan, som bringer
den subjektive virkelighed og den ydre form sammen. Din
følelse, af at der i dig er en antydning af femte stråle aktivitet, er
en følge af den kendsgerning, at denne stråle var din personlighedsstråle i dit sidste liv, og den er derfor, for dig den mindste
modstands vej. (DNA1 e.344).
Hvis du klart kan forstå betydningen af det, som jeg nu søger at
sige til dig, så vil du gøre virkelige fremskridt, men jeg vil
overlade det til dig selv at finde ud af, hvad implikationerne er.
Du har nået et punkt i din udvikling hvor du – medmindre du
kommer til en mere mental erkendelse – vil krystallisere til en
udpræget astral magiker og standse din egen sande udvikling i
dette liv. Der er tre ting, som jeg i denne forbindelse gerne vil
betone:
1. Du tilbringer størstedelen af dit subjektive liv på det astrale
plan.
2. Du tilstræber – fortrinsvis ubevidst – at arbejde som en astral
magiker arbejder, der bruger ord til at bringe liv og form
sammen. Du anvender ikke ordet.
3. Arbejdet, som du gør, udføres på astrale niveauer og ikke fra
sjælsniveauer, således at magtordet, som sjælen ville benytte,
er nedtrappet til de mange, mange ord, som den astrale
magiker finder nødvendige. Din betoning ligger nu på formen
og ikke på åndsaspektet.
Dette skyldes to forhold: For det første, at din personlighedsstråle er den syvende, og at du ligeledes har en syvende stråle
hjerne. For det andet, at du bragte denne tendens med over fra et
tidligere liv; din opgave har været at transcendere det hele og
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befri dig selv fra magisk arbejde af enhver art, indtil du er
forankret i sjælsbevidstheden. Men i øjeblikket elsker du disse
forhold og tror, at alt, hvad du kontakter, er virkelighed. Så
længe dette er tilfældet er din sjæls liv blokeret på astrale
niveauer.
En anden vanskelighed som opstår af dette, er kendsgerningen, at din sjæl som følge af dette astrale dødvande er fokuseret
i det astrale legeme. Den kan ikke komme videre i sit udtryk,
dvs. på det fysiske plan på grund af det blændværk, som
indhyller dig. Din personlighedsenergi er fokuseret i dit mentale
legeme. Dette bringer indflydelsen af den magiske syvende
stråle til at påvirke dit sind, således at du er fanget af blændværk
i to retninger. Det at din hjerne ligeledes er et udtryk for syvende
stråle kraft letter dette magiske arbejde.
Min broder, så længe du er polariseret i sjælen, leger du med
ild, og astralplanets magiske arbejde er fyldt med farer for dig.
Selv din intense interesse for frimurernes arbejde er i dette liv
uklogt, for frimurernes arbejde er magisk arbejde som er en
genspejling af indvielsesprocessen, hvorved åndens og substansens kraft bringes sammen gennem »sjælens magiske arbejde.«
(DNA1 e.635-636).
Hele dit problem er kædet sammen med dine strålekvaliteter for
du er på den anden stråle hvor det vedrører din sjæl, mens du
virker gennem en første stråle personlighed. Du har imidlertid en
stærk syvende stråle udvikling, fordi det var din personlighedsstråle i den sidste inkarnation. Deraf kommer din evne til at
organisere (hvilket hører den syvende stråle til) og den lethed,
hvormed du håndterer detaljer (som er et anden stråle kendetegn). (DNA1 e.497-498).
Den syvende stråle er en stråle med en dobbelt aktivitet, idet
sjælens og personlighedens energi ved dens hjælp kan bringes
bevidst i forbindelse, og det kan ske lettere end på de andre stråler,
når disciplen en gang har befriet sig for blændværk. Da kan der
opbygges en virkelig forestilling om livets indhold – set ud fra
sjælens lange erfaring. Det kan lyde noget uklart, men dette udsagn
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er på ingen måde så vagt, som det lyder. Det burde give dig ideer til
nærmere eftertanke. (DNA2 e.670).
Healingsstrålen over alle er anden stråle. Der er to vigtige
healingstråler blandt de syv, den anden og den syvende. Succesen med al healingaktivitet afhænger af gruppemedlemmernes
evne til at arbejde efter ønske og krav under indflydelse af deres
sjæle. …
Hvis du vil studere dine stråler, min broder, så vil du bemærke at du er enestående udrustet til at helbrede, for du har to
strømme af anden stråle energi, der flyder gennem dig, samt to
strømme af syvende stråle energi. Dette giver evne til healing.
(DNA1 e.641).
Den syvende stråle i din personlighed og i dit fysiske legeme nærer
ønsket i dig om at bruge dine hænder, og den bestemmer dit
livsarbejde, fordi hænderne er magikerens arbejdsredskab, og du er
helt bestemt på den hvide magikers vej. (DNA1 e.352).
Som du allerede har gættet er dit fysiske legeme på den syvende
stråle. Heraf kommer dine muligheder med hensyn til frimureri
og din evne til at organisere og lede. Jeg vil minde jer alle om,
at det udsagn, at det fysiske legeme er på den syvende stråle
betyder, at især hjernens atomer er farvet og motiveret af den
syvende stråles energi. Det samme udsagn gælder for alle stråler,
hvorpå et fysisk legeme måtte befinde sig. Dette udgør en
virkelig mulighed for dem, hvis konstitution på dette tidspunkt
har forbindelse med den syvende stråle, da den meget hurtigt
vinder indflydelse. Samtidig udgør det et problem – det aldrig
ophørende problem med afbalanceringen af kræfter som er
hovedopgaven for den indviede eller for dem, der er i forberedelse til indvielse. (DNA1 e.168).
Dit fysiske legeme er på den syvende stråle for ceremoniel orden
eller magi, og deraf kommer for det første din interesse i
spiritualisme og ligeledes dit valg af livsprofession. Deraf
kommer også den lethed hvorved du kunne etablere og vedKun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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varende opretholde kontakten mellem sjæl-sind-hjerne. (DNA1
e.549-550).
Dit fysiske legeme er på den syvende stråle, og dette bidrager til
integration og effektivitet. (DNA1 e.583).

Dit fysiske legeme er på den syvende stråle og dette tilkendegiver,
din interesse for musik, ritual og psykoanalyse. Målet for alle
disse tre udtryksmuligheder er harmonisk at forene sjælen og
formen og relatere dem til hinanden. Det er den vigtigste opgave
for den syvende stråle på det syvende eller fysiske plan. (DNA1
e.640).
Dit fysiske legeme er på den syvende stråle, som giver dig en
sans for selve relationen mellem ånd og stof, mellem sjæl og
legeme og sætter dig i stand til, hvis du vil, at være en konstruktiv arbejder i magisk arbejde. (DNA1 e.133).
Det fysiske legeme er af den syvende stråles type, men det er så
kontrolleret af din fjerde-stråle personlighed, at det – på en
forunderlig vis – kun har et ringe liv selv. Det er negativt i en
overraskende grad, og dette igen udgør et tydeligt problem.
(DNA1 e.152).
Dit fysiske legeme er på den syvende stråle. Dette skulle gøre det
let for dig at udtrykke din personligheds formål på det fysiske
plan. (DNA1 e.350).
Din personlighedskraft er fokuseret i din syvende stråle hjerne.
Dette giver dig evnen til at planlægge, at organisere, men også
evnen til at give form til ideer. Tænk over dette. (DNA1 e.668).
Dit fysiske legeme er på den syvendes stråle for ceremoniel
orden eller magi; her er kilden til meget af dit dårlige helbred.
Det syvende plan er det plan, hvorpå ånden må udtrykke sig. Det
er modtageren af åndelig energi. Dit fysiske udtrykslegeme er af
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en så sensitiv og forfinet natur, at dit livsproblem består i klogt
at håndtere den åndelige energi, som søger at strømme igennem
det. Dette udgør et virkeligt problem, som du har stået over for
i mange år og fortsat vil gøre. (DNA1 e.438).

Hvis du studerer dine strålekombinationer, så vil du lægge
mærke til, at du kun har en af dine stråleenergier på første stråle
linjen – det er strålen for den syvende energitype. Alle dine
andre stråler er relateret til den store anden stråle for kærlighedvisdom. Dette udgør nødvendigvis et problem, indtil du husker,
at den syvende stråle er strålen for mellemstadiet, et mellemstadium og en stråle, som bliver aktive, når de opbyggende strålers
tiltrækkende, magnetiske arbejde er rede til i den fænomenale
verden at nedfælde og tilvejebringe – under loven for ritual og
for guddommelig ceremoni – arbejdets nye faser. Disse faser
indledes i abstraktionsprocessens stilhed og frigøres, når
mellemstadiets spænding har fuldført arbejdet. Dette arbejde
bliver effektivt, når erkendelsens mellemstadium har gjort en ny
fokusering mulig. …
Jeg glæder mig over, at du følger vejen for din anden stråle
energi, og er optaget af syvende stråle aktivitet. Det betyder, at
du, inspireret af følelsen af enhed, som er iboende sjælen,
arbejder på det fysiske plan (udtryksstedet for syvende stråle) og
bringer ånd og stof sammen. Husk altid, at denne stråle, som
endnu en gang kommer i cyklisk manifestation, er den, som
skaber relation mellem den nye og indkommende åndelige
energi, og substans- eller stofaspektet, som vil respondere på
den, bruge den og til sidst give den passende form. Vær derfor
helt klar over hvad det er du gør. (DNA2 e.454-457).

Kun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1997

125

7. kapitel
Esoterisk healing og den syvende stråle
Den syvende stråles metode
Energi og kraft skal mødes, og således udføres arbejdet.
Farve og lyd skal mødes og forenes i ordnet rækkefølge,
og således kan det magiske arbejde fortsætte. Substans og
ånd må fremkalde hinanden og skabe det nye og gode ved
at passere gennem centret hos den, der søger at hjælpe.
Healeren giver således livsenergi til det svage liv og driver
det videre eller forankrer det endnu dybere i skæbnens
greb. Alle syv skal anvendes, og gennem de syv skal de
energier passere, som behovet kræver. Derved skabes det
nye menneske, som altid har eksisteret, og som altid vil
eksistere, enten her eller dér.
I denne metode har I nøglen til dem alle, fordi arbejdet for en
syvende stråle healer består i at sammenføre det liv og den
substans, der skal erstatte den substans, der er syg, og i at bringe
nyt liv til at underbygge helbredelse. Livets herlighed ligger i
fuldbyrdelse og fremkomst. Dette er hovedopgaven og den
største belønning for alle sande healere. Det er denne metode
med tiltrækning og substitution, der vil blive ført frem til et
videnskabeligt højdepunkt i den kommende nye tidsalder, hvor
den syvende stråle vil dominere på vor planet, og fremkalde det,
der er nyt og påkrævet og være bestemmende for den kommende
kultur, civilisation og videnskab. (EH e.712-713; EH d.654655).
Disharmoni og sygdom forårsages af de syv stråler
VII. »Den Store samlede sine kræfter og bekræftede sin
hensigt at skabe. Han skabte det ydre og synlige. Han så
sine skabelser, men brød sig ikke om dem og trak sin
opmærksomhed tilbage. Så døde og forsvandt de skabel126
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ser, han havde frembragt. Han havde ikke vedvarende
fremgang og så intet andet end fejl, da han rejste på livets
ydre vej. Han forstod ikke formernes behov. Han gav
nogle et overskud af liv, andre for lidt. Derfor døde begge
typer, og de magtede ikke at vise skønheden til den herre,
som gav dem livet, men som ikke gav dem forståelse. Han
vidste ikke, at kærlighed opretholder.«
Virkningerne af denne strålekraft er meget specielle, og de vil
blive langt mere fremherskende end hidtil, eftersom denne stråle
nu er ved at vokse i styrke. Det er denne energi, som i større
grad er ansvarlig for infektioner og for smitsomme sygdomme.
Ledemotivet for den syvende stråles virke er at sammenføre liv
og stof på det fysiske plan. Dette er imidlertid, når vi ser det ud
fra ufuldkommenheden, en sammenføring (hvis I kan forstå
betydningen) af liv, livene og den generelle levendegørelse i den
skabende proces. Dette symboliseres af sammenblandingen og
af den evige bevægelige vekselvirkning mellem alt liv i alle
livsformer. Resultatet bliver derfor, at alle kim og bakterier
bringes til aktivitet i de omgivelser, der nærer dem bedst. (EH
e.303-304; EH d.288-289).
Virkning på det fysiske legeme
Disciplen lærer at hæve de energier, der samles i de lavere
centre, op til solar plexus, og fra dette center videre op til
hjertecentret for således at fokusere energierne over mellemgulvet i stedet for under mellemgulvet. Dette medfører ofte dybtgående komplikationer, fordi solar plexus centret – set fra personlighedens synsvinkel – er det kraftigste, eftersom det er samlings- og overførselsstedet for personlighedskræfterne. Det er
denne decentraliseringsproces og »elevation« af den lavere
bevidsthed til den højere, der skaber disciplens største vanskeligheder. Det er ligeledes denne proces, der i dag foregår i verden
som helhed, og som forårsager det store sammenbrud af menneskelige anliggender, af kultur og af civilisation. Hele fokuseringen af menneskehedens bevidsthed er ved at ændre sig. Det
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selviske liv (karakteristisk for det menneske, der er centreret i
sine begær og følgelig i solar plexus centret) erstattes af det
decentraliserede liv, der kendetegner det uselviske menneske,
(centreret i selvet eller sjælen) bevidst om sine relationer og sit
ansvar over for helheden og ikke kun over for delen. Denne
sublimering af det lavere liv til det højere er af største betydning
for det enkelte menneske og for menneskeslægten. Når den
enkelte discipel og ligeledes menneskeheden, der symboliserer
verdensdisciplen, mestrer overføringsprocessen i denne henseende, vil vi opleve, at den nye orden med individuel tjeneste
forenet med verdenstjeneste vil etableres, og vi vil således se
begyndelsen til den længe ventede nye orden.
Blodcirkulationen er et symbol for alle disse processer, og
nøglen til etableringen af verdensordenen ligger skjult i denne
symbolik – den fri cirkulation af alt, der er nødvendigt til alle
dele af menneskehedens store system. Blodet er livet, og den frie
udveksling, frie fordeling og frie cirkulation af alt der kræves,
for at mennesket kan leve et værdigt liv, vil karakterisere den
nye verden. I dag eksisterer disse tilstande ikke, menneskehedens legeme er sygt og dets indre liv er brudt sammen. I stedet
for fri cirkulation mellem alle dele af livsaspektet ser vi adskillelse, blokerede kanaler, kongestion og stagnation. Den nuværende forfærdelige krise har været nødvendig for at vække
menneskeheden til erkendelse af denne syge tilstand og af det
onde, der nu opleves i så stor udstrækning, samt af sygdommene
i »menneskehedens blod« (symbolsk set), som er så alvorlige, at
kun de mest drastiske metoder – smerte, angst, fortvivlelse og
forfærdelse – kan føre til helbredelse.
Healere gør klogt i at huske dette og at have i tankerne, at
disciple og alle gode mennesker og aspiranter deler denne
altomfattende sygdom med menneskeheden, hvilket kræver sine
ofre psykologisk eller fysisk eller begge dele. Problemet er af
meget gammel oprindelse og beror på vaner, der er dannet over
lang tid, hvilket uundgåeligt har påvirket sjælens fysiske legeme.
At et menneske bliver forskånet for disse sygdomme, er dog ikke
tegn på åndelig overlegenhed, det kunne muligvis være et udtryk
for det, som en af mestrene har benævnt »den dybeste åndelige
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selviskhed og selvtilfredshed«. Den indviede af tredje grad kan
holde sig fri af ovennævnte, men kun fordi han har frigjort sig
selv fuldstændigt fra blændværk, og fordi intet aspekt af
personlighedslivet længere har magt over ham. Alle stråletyper
er i lige høj grad underkastet disse særlige problemer. Den
syvende stråles mennesketype er dog specielt udsat for de
problemer, vanskeligheder og sygdomme, der har tilknytning til
kredsløbet. Årsagen til dette er, at denne stråle har at gøre med
livets udtryk og manifestation på det fysiske plan samt med
organiseringen af relationen mellem ånd og stof i formen. Den
syvende stråle medvirker i dag i skabelsen af den nye orden og
arbejder med etableringen af den frie cirkulation og som følge
heraf med at befri menneskeheden fra fortidens sygdomme og
problemer. Dette er interessant at huske, og det kunne være til
hjælp for de studerende i denne tid, såfremt de ønsker at
samarbejde med tidens hændelser på en intelligent måde, at
samle og studere alt det, jeg har skrevet om den syvende stråle
for ceremoniel orden og magi. (EH e.127-129; EH d.128-130).
Healere på den anden, tredje og femte stråle anvender for det
meste metoden med at lægge hænderne på eller magnetisk
healing. Med dette udtryk menes den direkte behandling ved at
lægge hænderne på patientens fysiske legeme, og ikke hændernes bevægelse som i den anden metode, hvor hænderne er dybt
inde i patientens æteriske legeme og uden tvivl arbejder i æterisk
stof. Healere på første, fjerde og syvende stråle anvender denne
»dyberegående håndmetode«, som den til tider kaldes. En sjette
stråle healer er sjælden og har kun gode resultater, når han er
højt udviklet. Han vil da veksle mellem begge metoder. (EH
e.650; EH d.599).
I vor tid kan vi iagttage, at den sjette stråles energi aftager, og
den syvende stråles kraft og aktivitet tager til. Den energi, der
trækker sig tilbage fra vor planet under en af de cykliske kriser,
har gennem århundreder udtrykt sig gennem planetens solar
plexus og også, som man kan slutte sig til, gennem gennemsnitsaspirantens solar plexus center. Det har medført mange af de
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fordøjelsesvanskeligheder og emotionelle problemer (og disse
er nært forbundet), som den største del af menneskene har lidt
under i denne tidsalder og denne generation. Den stærkt ensrettede holdning, den fanatiske sindstilstand, ofringen af det personlige liv for et fornemmet ideal har bragt organerne, der ligger
under mellemgulvet, i en farlig tilstand. Dette bør erindres.
Den syvende stråle, der virker gennem centret ved rygsøjlens
basis, vil med tiden få en speciel virkning på hele kredsløbssystemet, da dette basale center hænger sammen med livskraften,
og »blodet er livet«, som I ved. Denne stråle samvirker med det
højeste center i legemet og har således forbindelse med polariteternes problem. Følgelig drejer det sig om en af de faktorer, der
vil øge de vanskeligheder, der er forbundet med de forskellige
psykologiske »spaltninger«, som vi tidligere har beskæftiget os
med. Der er tale om den menneskelige triplicitet ånd-sjællegeme, dualiteten sjæl og personlighed og guddommens
hovedaspekter, ånd og materie, såvel som de mange grupperinger af modsætningernes par, som mystikeren altid er optaget af,
og som han til sidst må omdanne til en enhed. Erkendelsen af
dette vil gøre det klart, hvor kompliceret problemerne og
mulighederne er, der fremkaldes af den stimulering, der vil
fornemmes som »viljen til at cirkulere, viljen til at relatere,
viljen til at udtrykke«, der gør sig gældende med den syvende
stråles manifestation. Denne kraft vil, hvad angår det enkelte
menneske, indvirke på centret ved rygsøjlens basis og vække det
til en hidtil ukendt aktivitet. Disse aspekter af viljens liv er til alt
held for menneskeheden langt fra fuldt udviklet, men en stor del
af den nuværende forvirring i verden og udsvinget mellem de
yderpunkter, der kommer til udtryk, kan tilskrives disse nye
kræfters spil. Meget af den uheldige og overbetonede tilkendegivelse af visse nationers og enkeltpersoners viljesaspekt har
forbindelse med manifestationen af den syvende stråle og den
aftagende sjette stråle. Problemet øges i høj grad af den kendsgerning, at der tilsyneladende består en udtalt affinitet mellem
den sjette stråles fanatisk idealistiske vilje – der er krystalliseret,
styret, urokkelig, med en emotionel betoning – og viljeskraften
hos den uskolede, magisk arbejdende, som er påvirket af den
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syvende stråles energi, der virker gennem centret ved rygsøjlens
basis. (EP2 e.622-623; EP2 d.587-589).
Som afslutning vil jeg meddele jer, hvorfor jeg har undladt at
give jer en mere detaljeret information eller klar analyse af
teksterne i disse meget gamle formularer om healing. Bortset fra
den tidligere nævnte årsag, at menneskene endnu ikke er rede til
at modtage eksplicitte instruktioner, så ville alt hvad jeg kunne
sige til jer virke puerilt. Det er et mærkværdigt ord, men det
beskriver bedst den tænkelige umiddelbare reaktion. Vi står på
grænsen til en ny epoke i videnskabelig udvikling som følge af
opdagelsen af atomenergiens frigørelse. End ikke de videnskabsmænd, der var ansvarlige for denne opdagelse, har den ringeste
idé om denne betydningsfulde hændelses vidtgående virkninger.
Set ud fra vort emne og denne bogs tema er et helt nyt ordforråd
med relation til energi og kraft allerede ved at blive til. Når
denne opdagelse anvendes inden for sygdomsbehandlingen vil
den i allernærmeste fremtid (set fra en okkult synsvinkel) blive
opfattet som intet mindre end et mirakel.
Opdagelsen af atomenergiens frigørelse var et resultat af
første stråles aktivitet i relation til den indkommende syvende
stråle, og er en analog situation til mesterens frigørelse ved den
femte indvielse (når døren til gravkammeret springer helt op) og
til døden, når den indespærrede sjæl frigøres. I lyset af fremtidige videnskabelige hændelser, vil disse meget gamle metoder
fremstå meget tydeligere, og i mellemtiden vil enhver forklaring
om deres sande »energimæssige betydning« være meningsløs.
Den nye og kommende terminologi vil kaste lys over de urgamle
formler, og med tiden vil I se, hvor meget den nye generations
intelligente healere vil kunne forstå af det, der for jer synes at
være både skuffende, uanvendeligt og betydningsløst og
unødvendigt svært tilgængeligt.
I denne overgangsperiode mellem fortiden og den tid, der er
på vej, er det ikke nemt selv for en visdommens mester at tale
eller undervise, specielt i forbindelse med emnet healing. Det
fysiske legeme erkendes almindeligvis endnu ikke som en
elektrisk enhed, og dets natur som ren atomenergi er endnu ikke
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erkendt. At energilegemet, det æteriske legeme, er en kendsgerning, erkendes ikke i dag i undervisningen på de moderne
medicinske fakulteter, selv om det har været diskuteret. At
energiens natur er eksplosiv, når den kommer i kontakt med
kraft, og at sjælens energi også er det i relation til substans, er
helt ukendt eller sløret i et gådefuldt sprog. Så længe de nye
videnskabelige formler og de nye fremgangsmåder (hvilket
opdagelsen af atomenergiens frigørelse har muliggjort) ikke
forstås i al almindelighed og ikke er blevet et velkendt diskussionsemne affattet i et forståeligt sprog, så må den kommende
videnskab om healing forblive bag et slør af uegnede udtryk og
skjult af utilstrækkelige ord.
Dette forhold hæmmer, som jeg ofte har sagt til jer, alle nye
fremstillinger af sandheden. En elektroingeniørs eller en
bilkonstruktørs sprog ville fx have lydt helt meningsløst for det
almindelige menneske for hundrede år siden. Således er det med
de nye emner og de store opdagelser, som er på vej, og som i
sidste instans vil komme til at påvirke ethvert område af
menneskets liv, inklusive kunsten at heale. (EH e.713-714; EH
d.655-656).
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8. kapitel
Meditation – den syvende stråles påvirkning
Den okkulte form
Vi studerede den fremgangsmåde, hvorved mystikeren opnår
enhed, og skitserede meget kort den vej, han betræder i forsøget
på at nå sit mål. I dag vil vi ligeså kortfattet skitsere okkultistens
vej og tillige hans type af meditation og sammenligne den med
mystikerens og senere pege på, hvordan de to må forenes og
deres individuelle egenskaber smelte sammen til én.
Formens vej er for okkultisten den mindste modstands vej.
Her vil jeg fremhæve den tanke, at eftersom dette er en almindelig erkendt kendsgerning, kan vi uden tvivl se frem til, at der i
vor tid vil ske en hurtig udvikling af okkult viden, og at flere
sande okkultister vil træde frem. Gennem den indkommende
syvende stråle, strålen for form eller ritual, vil det blive meget
lettere at opdage den okkulte vej og at tilegne sig okkult viden.
Okkultisten er i begyndelsen mere optaget af den form, hvorigennem guddommen manifesterer sig, end af selve guddommen,
og det er her man som det første tydeligt ser den grundlæggende
forskel mellem de to typer. Mystikeren udelader eller forsøger
at gå uden om sindet i sin søgen efter selvet. Okkultisten når
frem til samme punkt gennem sin intelligente interesse for de
former, der skjuler selvet, og gennem at anvende sindets princip
på dets to niveauer. Han erkender, at hylstrene skjuler. Han
helliger sig studiet af de love, der styrer det manifesterede
solsystem. Han koncentrerer sig om det objektive og kan i
begyndelsen til tider overse det subjektives betydning. Han når
til sidst frem til det centrale liv ved at eliminere hylster efter
hylster med bevidst viden og kontrol. Han mediterer på formen,
indtil den tabes af syne, og skaberen af formen bliver det eneste
han ser. (LOM e.151).
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Den gunstige lejlighed
Der kunne måske her stilles det spørgsmål, i hvilken henseende
denne oplysning er værdifuld for den studerende. For at belyse
dette ville de studerende gøre klogt i at tænke nærmere over
betydningen af, at den nuværende stråle for ceremoniel lov eller
magi er på vej ind. Det er den stråle, der har at gøre med
naturens opbyggende kræfter og med livsaspektets intelligente
udnyttelse af formen. Det er for en stor del strålen for eksekutivt
arbejde, der har til formål at bygge, koordinere og skabe
sammenhæng i de fire lavere naturriger. Den er for det meste
kendetegnet ved den energi, som manifesterer sig ved ritual, men
dette ord, ritual, må ikke indskrænkes til dets nuværende brug i
forbindelse med frimureriske eller religiøse ritualer. Dets
anvendelse er langt bredere end dette og indbefatter de organisationsmetoder, der kommer til udtryk i alle civiliserede samfund
som fx i handels- og finansverdenen og i de store forretningsforetagender, der kan ses overalt. For os ligger det interessante
frem for alt i den kendsgerning, at det er den stråle, der giver
vestens folkeslag den gunstige lejlighed. Ved hjælp af denne
livskraft, der kendetegner udøvende organisation, regering ved
lov og orden, rytme og ritual, vil den tid komme, da vestens
mennesker (med deres aktive, konkrete tænkeevne og deres
umådelige forretningssans) kan tage indvielse – en indvielse, må
vi huske, på en stråle, der midlertidigt regnes for en hovedstråle.
Et stort antal af de indviede og de, som har opnået adeptskab i
den sidste cyklus, har været orientalere og har haft hindulegemer. Denne cyklus og de to foregående har været domineret af
den sjette stråle, som nu er på vej ud. For at bevare ligevægten
kommer der nu en tid, da vesterlændinge vil nå målet, og tilmed
på en stråle, der passer til deres mentale type. Det er interessant
at se, at den orientalske type når sit mål gennem meditation med
et minimum af udførende organisation og ritual, og at den
vesterlandske type for en stor del når målet gennem den organisation, som den lavere tænkeevne frembringer, samt en form for
meditation, som en intens kommerciel koncentration kunne være
en illustration af. En europæisk eller en amerikansk forretnings134
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mands målrettede tanke kunne betragtes som en art meditation.
Med renselsen af motivet, der ligger bag denne tankevirksomhed, oprinder for vesterlændingen den gunstige lejlighed. (IHS
e.182-183; IMS d.190-191).
I kan således se, at når det sande okkulte arbejde er begyndt, så
er metoderne forskellige – og vil nødvendigvis være forskellige
– i østen og i vesten, men målet vil være det samme. I skal for
eksempel huske, at en meditation, der vil fremme en orientalers
udvikling, kan medføre fare og ulykke for hans vesterlandske
broder. Det omvendte vil også være tilfældet. Men målet vil altid
være det samme. Formerne kan være individuelle eller kollektive, mantraer kan intoneres af det enkelte menneske eller af
grupper, forskellige centre kan være målet for særlig opmærksomhed, og alligevel vil resultatet blive det samme. Der opstår
fare, når occidentaleren baserer sine bestræbelser på regler, der
egner sig for orientaleren, som det undertiden så klogt er blevet
påpeget. Ved at følge de stores visdom vil denne fare kunne
undgås. Forskellige metoder til forskellige menneskeracer,
forskellige former til personer af forskellig nationalitet, men det
er de samme vise rådgivere på de indre plan, den samme store
visdommens hal, den samme indvielsens port, der giver alle
adgang til den indre helligdom …
Som afslutning på dette emne, ønsker jeg at give et vink: Den
syvende stråle for ceremoniel lov eller orden (den stråle, der nu
øger sin indflydelse) udgør for occidentaleren det, som længe
har været et privilegium for orientaleren. Muligheden er stor, og
med den fortsatte indstrømning af denne syvende kraft kommer
også den nødvendige impuls, der kan – hvis den opfanges
korrekt – føre occidentens beboere til Verdensherrens fødder.
(LOM e.113-114).
Det er mig magtpåliggende at pointere, at alt, hvad jeg nu vil
meddele, er en del af en eksperimentel plan, der har til hensigt
at fremskynde udviklingen af den højere tænkeevne og at bringe
menneskenes legemer under kontrol ved hjælp af kraften fra den
indre gud. Denne plan er blevet udarbejdet på baggrund af de
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stærke behov i en verden, hvor udviklingen af menneskenes
mentale evner ikke står i et rimeligt proportionsforhold til deres
emotionelle balance og deres fysiske udrustning. Kundskabens
hurtige fremskridt, uddannelsessystemets udbredelse, der fører
resultatet af manges tænkning ud i de meget fattiges miljøer,
samt evnen hos alle til at læse og skrive i et land som fx Amerika
eller de andre anglosaksiske lande har været årsag til, at der har
rejst sig et virkeligt problem (jeg kunne næsten sige et uventet),
der konfronterer de store.
Mental udvikling, der løber parallelt med emotionel stabilitet
og et stærkt sundt legeme, er målet for alle. Men nu sker der en
mental udvikling parallelt med et ustabilt astrallegeme og et
skrøbeligt, underernæret og dårligt opbygget fysisk legeme.
Dette er årsagen til forvirringen, manglen på ligevægt, skydækket over visionen og til drøftelser, der er helt ude af proportion.
I stedet for at være et anvendeligt redskab og et middel til
opnåelse af et mål er den lavere tænkeevne godt på vej til at
blive en hersker og tyran, som hindrer intuitionens spil, og som
udelukker det abstrakte aspekt.
Derfor foreslår mestrene, at der etableres en bevægelse – hvis
det på nogen måde kan lade sig gøre – der har det formål at tøjle
den lavere tænkeevne ved medvirken af menneskene selv. Med
dette mål for øje indgår det i deres planlægning at anvende den
indkommende stråle for ceremoniel lov eller organisation i den
periode, der falder sammen med eller følger umiddelbart efter
den store herres komme og at oprette disse skoler (på en
beskeden og ubemærket måde i begyndelsen), samt at bringe
information, så menneskene overalt får kendskab til følgende
fire grundprincipper:
a.
b.
c.
d.

Menneskets mentale udviklingshistorie.
Makrokosmos' og mikrokosmos' syvfoldige konstitution.
De love, der styrer menneskets væren.
Metoden til okkult udvikling.

En begyndelse er gjort gennem de mange skoler, der allerede
eksisterer. … De er allesammen trin i den første del af Planen.
136
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Når de er fast funderet, når de fungerer regelmæssigt og er
anerkendt af offentligheden, når menneskenes verden i en vis
grad bliver farvet af dem og af det, de fremhæver om det
subjektive, når de frembringer lærde, arbejdere, politikere,
videnskabsmænd og uddannelsesledere, der kan sætte deres
præg på omgivelserne, da vil tiden muligvis være inde til at
grundlægge den sande okkulte skole i den ydre verden. Med
dette mener jeg, at hvis de nuværende skoler og universiteter
fuldfører deres opgave tilfredsstillende, vil de for verdens
mennesker have påvist, at det subjektive er den sande virkelighed, og at det lavere blot er trædesten til det højere. Når denne
subjektive virkelighed bliver anerkendt overalt, vil det bevirke,
at der kan etableres en række af de indre skoler … og at de vil
blive offentligt anerkendt. Dette vil aldrig på noget tidspunkt
erstatte behovet for en esoterisk og hemmelig sektion, for der vil
altid være visse sandheder og kendsgerninger, der vil være
farlige for den ikke-indviede. Det jeg søger at fremhæve er, at
mysterierne omsider vil blive offentligt anerkendt som fakta og
som mål. Der vil være skoler, der udelukkende påtager sig at
skole novicer til mysterierne under kyndig vejledning.
Sådanne skoler har eksisteret før, og når hjulet vender, vil de
igen blive manifesteret.
I spørger, hvornår? Det afhænger af menneskeheden selv og
af alle jer, der med tillid og stræben arbejder med Planens første
stadier.
H.P.B. lagde grundstenen til den første skole i denne særlige
mindre cyklus (der ikke desto mindre er relativ betydningsfuld,
idet den er spiret frem fra den femte rodrace som en opblomstring af det femte princip). Den er en hjørnesten. Arbejdet
fortsætter, som tidligere nævnt, med at etablere de mange skoler,
hvor mental videnskab også vil have sin plads. Arbejdet vil gå
fremad som ønsket, hvis hver og én, der nu er under okkult
skoling, anstrenger sig til det yderste og sætter alle kræfter ind
på at udføre de foreliggende opgaver. Hvis alt, hvad der er
muligt, bliver gjort, vil arbejdet få yderligere fremgang, når den
store herre kommer med sine mestre. Det vil ekspandere gradvis
og vokse frem til at blive en magtfaktor i verden. Derefter er
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tiden inde for de okkulte skoler, der vil give den afsluttende
skoling inden indvielse. (LOM e.299-301).
Den stråle, som menneskets kausale legeme befinder sig på, den
egoiske stråle, bør være bestemmende for typen af meditation.
Hver stråle kræver forskellige metoder, idet målet med al
meditation er forening med det guddommelige. På nuværende
udviklingstrin er målet en forening med den åndelige triade, der
har sin laveste genspejling på det mentale plan. Lad mig kort
illustrere det:
Såfremt den egoiske stråle er den syvende eller strålen for
ceremoniel lov eller magi, så indebærer metoden en forherligelse
og forståelse af formen. Som tidligere nævnt, er målet med alle
meditationsøvelser at nærme sig det guddommelige i sit eget
indre og derved komme nærmere til selve guddommen.
Metoden fremmer således evnen til at bringe enhver livsvirksomhed i alle tre legemer ind under lov, orden og regel, og at
opbygge i det kausale legeme en ekspanderende form, der vil
bevirke, at dette legeme nedbrydes. Det er en opbygning efter
bestemte regler af en helligdom som bolig for Shekinah, og når
det åndelige lys stråler frem, ryster og nedbrydes stenene i
Salomons tempel. Metoden omfatter et studium af loven og
menneskets deraf følgende forståelse af, hvordan denne lov
styres og hvorfor. Den omfatter ligeledes en viden om denne
lovs bestemte anvendelse i forbindelse med årsagslegemet for at
gøre det uanvendeligt og derved bevirke dets nedbrydning.
Resultatet er frigørelse, og mennesket frigør sig fra de tre
verdener. Mange okkultister kommer i inkarnation på nuværende
tidspunkt på denne stråle for at fortsætte frigørelsesprocessen.
Det er denne metode, der fører mennesket til frigørelse gennem
forståelse og intelligent anvendelse af loven i sit eget liv samt til
ønsket om at ville forbedre tilstandene for menneskeheden.
Således bliver mennesket en tjener for sin race. (LOM e.15, 1819).

Indtil nu har vi beskæftiget os mest med meditationens personli138
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ge aspekt og har betragtet de to typer, der ret beset er universelle
og fundamentale. Vi har ganske kort gennemgået
a. meditation, som den udøves af mystikeren, og
b. meditation, som den udøves af okkultisten.
Vi har i stor udstrækning generaliseret og har ikke på nogen
måde forsøgt at gå i detaljer, hvilket på dette stadium hverken er
ønskeligt eller korrekt. Det er først, når eleven har gjort fremskridt som ønsket og har gennemlevet visse bestemte stadier
samt nået visse mål (hvilket kan konstateres ved at betragte
elevens kausale legeme), og når han som følge af rigtig levevis
har skabt et grundlag, som hverken storme eller angreb vil kunne
forstyrre eller tilintetgøre, at læreren kan sætte den seriøse elev
ind i bestemte regler og instruere ham i at opbygge former i
mentalt stof, der kan føre til specielle handlinger og reaktioner.
Eleven vil lidt efter lidt blive instrueret i opbygningen af disse
former, men i nogle tilfælde (især i begyndelsen) vil han
muligvis ikke have det mindste kendskab til, om der er opnået
resultater. Han vil adlyde ordrerne, fremsige de indprægede ord
eller arbejde med de skitserede formler, hvorved de opnåede
resultater får en virkning, selv om han er uvidende om dette
faktum. Senere – særligt efter indvielse, når de subtile evner
bliver aktive, og centrene roterer firdimensionelt – kan han få
kendskab til sin meditations virkninger på det emotionelle og det
mentale plan.
Virkningerne interesserer os aldrig. Streng lydighed over for
loven, vedvarende efterleven af de fastlagte regler og klogskab
i handling kendetegner den kloge elev. Virkningerne bliver på
dette grundlag positive og medfører ingen karma.
… Lad os studere hver enkelt form for sig i rækkefølge, men
først vil jeg give et advarende ord. Jeg har ikke til hensigt at
skitsere former eller at give detaljerede instruktioner om,
hvordan de antydede resultater kan opnås. Dette vil ske senere,
men hvornår er umuligt at sige, fordi det afhænger af det
arbejde, der skal udføres i løbet af de næste syv år, eller af
gruppekarmaen og også af de fremskridt der gøres ikke kun af
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det menneskelige hierarki, men også af deva- eller engleevolutionen. Hemmeligheden bag alt dette ligger skjult i den syvende
ceremonielle stråle, og tidspunktet for det næste skridt fremad
vil blive givet af den syvende planetariske Logos, der samarbejder med tre store herrer, særligt med herren for den tredje
afdeling. (LOM e.154-156).
Opbygning af antahkaranaen
Frem til stadiet for projektion anvendes de samme metoder af
alle disciple på alle stråler. Deres intention er den samme, og alle
skal opnå den samme grad af spænding og have nået det samme
punkt i forberedelsen, før broen kan konstrueres med den
nødvendige energi fra to kilder – personligheden og sjælen. Ved
en sådan fokusering og efterfølgende spænding, der fremkalder
den åndelige triade, hvorved den dobbelte opbygningsproces
indledes fra begge sider af broen (om jeg så må sige), fortsætter
arbejdet regelmæssigt. Det andet stadium gælder anvendelsen af
den skabende imagination. Dette er meget vanskeligt for første
stråle og syvende stråle aspiranter. Ingen af disse typer har let
ved at organisere den stoflige energi, at styre energistrømmene
eller at se deres mål klart med sindets øje. Det er en proces, de
har uhyre vanskeligt ved. De skal dog gøre det på en eller anden
måde, fordi forestillingsevnen er en væsentlig faktor i opbygningsprocessen og et af de vigtigste redskaber i den fokusering,
der går forud for projektionen. (RI e.501-502).
Den kraft den indviede anvender strømmer ad antahkaranaen, og
svarende til arten af det arbejde, der skal udføres, benytter han
specielle strenge eller tråde i regnbuebroen. Der findes fire
mayaslør, som nødvendigvis er opbygget af syv kræfter, og de
frembringer (i tid og rum) det faktiske og fænomenale aspekt af
den store illusion i tre former, illusion, blændværk og maya. De
forskellige aspekter af den kraft, der er nødvendig for at skabe
de ønskede virkninger i mayasløret, kan strømme gennem syv
energipunkter, og de svarer til de syv stråletyper eller -kvaliteter.
Men den vigtigste type energi, den indviede arbejder med på det
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fysiske plan, er den syvende, der er energien eller strålen for
ritual, ceremoni eller lov og orden. Arbejdet, der udføres inde i
slørene, drejer sig om omordning, organisering og koordinering
af de kræfter, der er til stede som maya. Dette vil i tid og rum
tilvejebringe de former, som Hierarkiets planer kan materialiseres igennem, samt skabe grundlag for, at alle formers sjæle kan
underkastes den nødvendige erfaring, så de kan fortsætte frem
mod opfyldelsen af Guds vilje. (RI e.183).
Magttord
Syvende stråle . . . Ceremoniel lov og orden
»DET HØJESTE OG DET LAVESTE MØDES.« (RI e.518).
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9. kapitel
Den syvende stråle og indvielse
Første indvielse. Fødslen i Betlehem. Syvende stråle.
Energien for orden eller ceremoniel magi.
Lad os først og fremmest studere den type energi, som den
syvende stråle udtrykker, og som indeholder dens styrke og
kraft, set fra en synsvinkel om indvielse. Når vi skal studere
indvielserne og de stråler, der er betingende for dem, vil vi
opdele emnet i tre dele:
1. Typen af energi og dens kvalitet i relation til processerne i
den særlige indvielse, den har relation til.
2. Dens virkning på menneskeheden, når menneskeheden
betragtes som verdensdiscipel.
3. Energiens stimulerende natur, når den kommer til udtryk i:
a. De tre aspekter af den indviedes natur – mental, astral og
fysisk.
b. Den sjælsgennemtrængte personlighed – den indviede, der
har »et godt omdømme« – et udtryk der har den allerdybeste okkulte betydning.
På dette særlige tidspunkt i jordens historie får energien fra
syvende stråle mere og mere styrke, idet det er den stråle, der nu
nærmer sig for at afløse sjette stråle, der så længe har haft
magten. Når vi taler om stråleenergi, mener vi i virkeligheden
kvaliteten, hensigten og viljen hos et bestemt stort liv, som vi
kalder »herren for en stråle.« I kan finde meget om disse
stråleherrer i de første bind af En afhandling om de syv stråler.
Hans guddommelige intention, vilje og hensigt, eller hans sinds
målrettethed, skaber en udstråling eller energistrøm, som –
svarende til strålens type og kvalitet – påvirker alle manifesterede livsformer inden for vor planetariske grænsering. Disse
stråleherrer er de skabende og opretholdende energier, der
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virkeliggør den planetariske Logos' vilje. De samarbejder med
ham i definitionen og udtrykket af hans dybeste hensigt. Deres
udstråling er cyklisk udadrettet og cyklisk trukket tilbage. Når
energierne stråler ind i de tre verdener, skaber de ændringer,
forstyrrelser, fremskridt og udvikling. De skaber de nødvendige
nye former og vitaliserer og kvalificerer det, som den øjeblikkelige guddommelige hensigt udtrykker sig gennem, og de styrker
både bevidsthedens kvalitet og modtagelighed.
Til andre tider – under tilbagetrækningsprocessen »til deres
eget sted« – medvirker de til, at formaspekter, institutioner og
»styrende organismer« (for at bruge en mærkelig vending)
begrænses eller dør. De fremkalder således cykler med destruktion og ophør og giver på den måde plads til de nye former og
livsudtryk, som en indkommende stråle frembringer. Det er den
gradvise tilbagetrækning af den sjette stråle for idealisme og
målrettet hengivenhed, der er ansvarlig for det sidste århundredes gærende uro, krystallisering, destruktion, død og dybe
kontraster. Gamle ting forsvinder, når herren for sjette stråle
trækker sin opmærksomhed tilbage og dermed sin energi. I dag
er hans udstråling ikke længere centreret eller fokuseret i de tre
verdeners liv. Samtidig tiltager energien og udstrålingen fra
herren for syvende stråle mere og mere i styrke i de tre verdener.
Når en stråle er på vej ind, fører det altid til en periode, hvor
indvielsesaktiviteten intensiveres, og det er netop det, der sker
i dag. Den vigtigste indvirkning, hvad angår menneskeheden, er
at gøre det muligt for tusinder af aspiranter og begyndere at få
viden om den første indvielse. Mennesker kan i dag i stor
målestok og i grupper gennemgå fødselsindvielsens erfaring.
Tusinder af mennesker kan selv erfare kristusfødslen og opleve,
at kristuslivet, kristusnaturen og kristusbevidstheden er deres.
Denne »nye fødselsindvielse« af menneskeheden vil finde sted
i Betlehem, symbolsk forstået, for Betlehem betyder »brødets
hus« – et okkult udtryk, der betegner erfaring på det fysiske
plan. Disse store indvielser, der igangsættes af stråleenergierne,
bliver registreret af den fysiske hjerne og når derved frem til den
indviedes vågne bevidsthed. Dette skal foregå i denne specielle
periode, hvor der – for første gang siden menneskeheden kom til
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syne på jorden – kan finde en indvielse sted af masserne.
Erfaringen behøver ikke at blive udtrykt i okkulte vendinger, og
vil i størstedelen af tilfældene heller ikke blive det. Det enkelte
menneske, der tager denne indvielse, er bevidst om, at der er sket
store ændringer i hans holdning til sig selv, til sine medmennesker, til omstændighederne og til sin fortolkning af begivenhederne i livet. Det er i særdeleshed sådanne reaktioner, der følger
den første indvielse, idet den indviede registrerer, at han har en
ny indstilling til livet og en ny tankeverden. Det samme gælder
i større målestok det moderne menneske, den verdensindviede
af første grad. Menneskene vil i mange liv komme til at erkende
beviserne på kristusbevidsthedens opvågnen, og livsnormerne
vil i tiltagende grad blive tilpasset den sandhed, der findes i
Kristi lære.
Udviklingen af kristusbevidstheden hos menneskemasserne,
vil uundgåeligt skabe en gærende uro i dagliglivet for mennesker
overalt, fordi personlighedslivet, der hidtil har været rettet mod
at nå materielle og rent selviske mål, nu vil kæmpe mod den nye
indre erkendelse. Det »kødelige« menneske (for at bruge den
indviede Paulus' ord) vil bekæmpe det åndelige menneske, og
begge vil forsøge at herske. I de tidlige stadier efter »fødslen« og
i »kristusbarnets barndom« (igen symbolsk) sejrer det stoflige
aspekt. Senere vil kristuslivet sejre. Det véd I. Hver indvielse
betyder endnu et skridt frem i vækst og udvikling af en ny faktor
i menneskets bevidsthed og udtryk, og det fortsætter frem til
tredje indvielse, hvor »mennesket træder frem som fuldbyrdet i
Kristus«. Den indviede er derefter klar til at registrere, erfare og
optage den længe ventede åbenbaring ved den femte indvielse.
I forbindelse med det enkelte menneskes første indvielse er
den syvende stråle altid aktiv, og mennesket er i stand til bevidst
at registrere indvielsen, fordi enten hjernen eller sindet (og ofte
begge) kontrolleres af den syvende stråle. Det er denne kendsgerning, der er betydningsfuld i dag i forbindelse med menneskeheden, for den vil sætte menneskeheden i stand til at gå
gennem den dør, der giver adgang til den første indvielsesproces. I kan tydeligt se, hvorfor den nuværende periode, hvor
menneskene (i store grupper) kan tage den første indvielse,
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svarer til en situation, hvor det at få brød nødvendigvis må
optage menneskenes tanker overalt. Menneskeheden vil gennemgå denne »fødselsindvielse« og manifestere kristuslivet i stor
målestok for første gang i en periode med økonomiske tilpasninger, som ordet »brød« blot er et symbol for. Denne periode
begyndte i året 1825 og vil fortsætte til slutningen af dette
århundrede. Udviklingen af kristuslivet vil, som følge af det
andet guddommelige kærlighedsaspekts tilstedeværelse og
aktiviteter, føre til afslutningen på den økonomiske frygt, og
»brødets hus« vil blive »et hus i overflod«. Brød vil – som
symbol på den materielle menneskelige nød – til sidst blive
styret af en stor gruppe indviede med første indvielse – af
mennesker, hvis liv er begyndt at blive styret af kristusbevidstheden, der er en bevidsthed om ansvar og tjeneste. Disse
indviede findes nu i tusindvis, og der vil være millioner af dem,
når vi når år 2025. Hele denne reorientering og udvikling vil
være resultatet af den syvende stråles aktivitet og af påvirkningen fra dens udstråling på menneskeheden.
Syvende stråle er i særlig grad den stråle, der skaber relationer. Den bringer de to grundlæggende aspekter, ånd og stof,
sammen. Den forbinder sjæl og form, og hvad angår menneskeheden, forbinder den sjæl og personlighed. Ved den første
indvielse bliver den indviede bevidst om denne forbindelse. Den
sætter ham i stand til at drage fordel af »denne dualitet, der
nærmer sig« og bevirker – når forbindelsen er fuldkommen – at
det »nye menneske« kommer i manifestation på det fysiske plan.
Ved den første indvielse sker der – ved hjælp af den stimulering,
der tilvejebringes af syvende stråle energi – en bevidst forening
af den indviedes personlighed og overskyggende sjæl, hvorefter
den indviede véd, at han – for første gang – er en sjælsgennemtrængt personlighed. Hans opgave består nu i at blive det, han
dybest set er. Denne udvikling kommer til udtryk ved tredje
indvielse, transfigurationen.
Syvende stråles hovedfunktion er at bringe de naturlige
processers negative og positive aspekter sammen. Den styrer
følgelig alle formers seksuelle relationer, og den er den bagved
liggende kraft i den ægteskabelige relation. Derfor vil vi opleve,
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efterhånden som denne stråle kommer i manifestation i denne
verdenscyklus, fundamentale seksuelle problemer – prostitution,
urolige ægteskabelige forhold samt skilsmisser – men der sættes
tillige kræfter i gang, som efterhånden vil tilvejebringe en ny
holdning til seksualitet, og som vil etablere de skikke, holdninger og moralske opfattelser, der vil styre forholdet mellem
kønnene i den kommende nye tidsalder.
Den første indvielse er derfor tæt forbundet med dette
problem. Den syvende stråle styrer sakralcentret og sublimeringen af dets energi til strubecentret eller til det højere skabende
center. Denne stråle sætter således en periode med en kolossal
skabende aktivitet i gang, både på det materielle plan ved
stimuleringen af alle menneskers seksualliv og i de tre verdener
ved den stimulering der skabes, når sjæl og form bevidst
forbindes. Det første store bevis på, at menneskeheden (via
hovedparten af den fremskredne menneskehed) har gennemgået
den første indvielse vil være, at der kommer en cyklus med en
helt ny skabende kunst. Denne skabende tilskyndelse vil antage
former, der vil komme til udtryk via de nye indkommende
energier. Ligesom perioden, der har været styret af sjette stråle,
er kulmineret i en verden, hvor mennesker arbejder på store
arbejdspladser og i fabrikker for at producere den overflod af
ting, som menneskene anser for at være nødvendige for deres
lykke og velvære, så vil vi i den syvende stråles cyklus i en
endnu større målestok se mennesker beskæftiget inden for den
skabende kunst. Hengivenhed over for ting vil efterhånden blive
afløst af skabelsen af noget, der er et mere sandt udtryk for
virkeligheden. Grimhed og materialisme vil vige for skønhed og
virkelighed. Menneskeheden er allerede i stort omfang blevet
»ført fra mørke til lys«, og kundskabens lys fylder landet. I den
periode, som ligger foran os, og som er under påvirkning af den
syvende stråle, vil menneskeheden blive »ført fra det uvirkelige
til det virkelige.« Den første indvielse vil muliggøre dette for
den enkelte, såvel som for store grupper af mennesker.
Syvende stråle energi er den energi, der kræves for at ændre
kaos til orden og for at erstatte disharmoni med rytme. Det er
den energi, der vil tilvejebringe den nye verdensorden, som alle
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mennesker venter på. Den vil genopbygge urgamle vartegn,
bebude nye institutioner og civilisationsformer og -kulturer, som
de menneskelige fremskridt kræver, og vitalisere det nye liv og
de nye bevidsthedstilstande, som den fremskredne menneskehed
i stigende grad vil registrere. Intet kan standse denne aktivitet,
og alt det, der sker i dag, hvor menneskene søger nye veje,
organiseret enhed og fredfyldt sikkerhed, vil blive gennemført
af den indkommende stråle for orden eller ceremoniel magi. De
rette menneskelige relationers hvide magi kan ikke standses.
Den hvide magi vil uundgåeligt være virkningsfuld, fordi
energien fra den syvende stråle er til stede, og stråleherren
samarbejder med Verdens Herre om at tilvejebringe den
nødvendige »nyskabelse«. Sjælsgennemtrængte personligheder,
der handler under denne strålepåvirkning, vil skabe den nye
verden, udtrykke de nye kvaliteter og indlede de nye styreformer
og organisere nye metoder til skabende aktivitet, hvilket vil være
kendetegnende for den nye levevis og de nye livsvilkår. Det er
fordrejninger af disse syvende stråle idealer, og det er misbruget
af denne indkommende energi til opfyldelse af uoplyste og
grådige menneskers selviske ambitioner, der har frembragt de
totalitære systemer, som i dag på frygtelig vis spærrer menneskenes frie ånd inde.
En kort sammenfatning af det, jeg har sagt:
1. Den syvende stråles energi medvirker specielt kraftigt, når
indvielse tages på det fysiske plan, og det gælder processen
under den første indvielse.
2. Dens virkning på menneskeheden vil være:
a. At kristusbevidsthedens fødsel virkeliggøres i menneskehedens intelligente og stræbende mennesker.
b. At sætte nogle relativt nye evolutionsprocesser i gang, der
vil omforme menneskeheden fra »verdensdisciplen« til
menneskeheden som »den verdensindviede«.
c. På en ny og intelligent måde at etablere den altid eksisterende fællesskabsfølelse og på den måde tilvejebringe
rette menneskelige relationer på det fysiske plan. Midlet
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hertil er god vilje, der er en genspejling af det første
guddommelige aspekts vilje-til-det-gode. God vilje er en
genspejling af den første stråle for vilje eller hensigt.
d. At revidere negative og positive relationer, og – i dag – vil
dette primært foregå i forbindelse med seksuelle forhold
og ægteskaber.
e. At intensivere menneskets kreativitet og på den måde føre
den nye kunst frem som et grundlag for den nye kultur, og
som en betingende faktor i den nye civilisation.
f. At reorganisere verdensforholdene og derved indlede den
nye verdensorden. Det foregår definitivt inden for den
ceremonielle magis område.
3. Stimuleringen fra den syvende stråle vil i relation til den
enkelte indviede
a. skabe en omfattende og erkendt relation på det mentale
plan mellem sjæl og sind,
b. frembringe en vis orden i den indviedes emotionelle
processer, og derved støtte det forberedende arbejde til den
anden indvielse,
c. sætte den indviede i stand til – på det fysiske plan – at
etablere bestemte tjenesterelationer, at lære at praktisere
elementær hvid magi og at tilkendegive det første stadium
af et sandt skabende liv.
Med hensyn til den enkelte indviede er syvende stråle energiens
virkning i hans liv overordentlig kraftig. Det er let at forstå, fordi
hans sind og hjerne er betinget af den syvende stråle på det
tidspunkt, hvor indvielsesprocesserne finder bevidst sted.
Virkningen på det mentale plan ligner den, man i meget større
målestok kan se på planeten, for det var den stråleenergi, den
planetariske Logos benyttede, da han bragte de to store dualiteter, ånd og stof, sammen i begyndelsen af sit skaberværk.
Sindets to aspekter (den lavere konkrete tænkeevne og sjælen,
tankens søn) får en tættere forbindelse og træder til sidst ind i en
bevidst, erkendt relation på det astrale plan. Det er den syvende
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stråle, der genopretter ordenen i den astrale bevidsthed, og det
er (på det mentale plan) den påvirkning, der skaber kreativitet,
organiserer livet og fører de lavere og højere energier sammen
»inde i hovedet« på en sådan måde, at »kristusbarnet fødes«.
Dette sidste vil vi behandle mere detaljeret, når vi tager indvielsernes betydning op, og dér vil vi se, at relationen mellem
hypofysen og pinealkirtlen er impliceret.
Endelig er det syvende stråle energi, som – i den indledende
proces mellem første og anden indvielse – sætter den indviede
i stand til (i sit liv på det fysiske plan) at udfolde en mere og
mere udviklet sans for orden og organisation, til bevidst og i
tiltagende grad at udtrykke et ønske om at hjælpe sine medmennesker og derved etablere relationer og gøre sit liv skabende på
mange måder.
Alle disse faktorer er kun i sin vorden i hans natur, men han
begynder nu bevidst at lægge grunden til sit fremtidige indvielsesarbejde, og de fysiske discipliner er på dette tidspunkt meget betydningsfulde, selv om de ofte tillægges alt for stor betydning, hvorved
virkningen ikke altid bliver den bedste. De relationer, disciplen
skaber og opretholder har ofte meget ringe værdi, fordi han
sædvanligvis er selvcentreret og derfor – på grund af uvidenhed og
manglende skelneevne – fuldstændig mangler renhed i sit motiv.
Ikke desto mindre bliver de forandringer, som påvirkningen af
denne stråle frembringer i hans liv, mere og mere virkningsfulde fra
liv til liv. Disciplens relation til Hierarkiet, reorganiseringen af hans
liv på det fysiske plan, og hans stigende indsats for at tilkendegive
den esoteriske betydning af hvid magi bliver mere og mere levende,
indtil han en dag er parat til den anden indvielse. (RI e.567-575).
Den tredje og femte stråle er ganske særlig aktiv på discipelskabets vej, ligesom den sjette og fjerde er fremherskende på
evolutionens vej og den første og syvende på indvielsens vej.
Den anden stråle regerer og hersker over alle de andre stråler,
som I sikkert ved. (EA e.165; EA d.156).
Således begynder arbejdet i den magiske omformning, og det er
her, at påvirkningen fra den syvende stråle (som styrer den første
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indvielse) sætter ind. En af denne stråles funktioner er at forene
sjæl og legeme, det højere og det lavere, liv og form, ånd og stof.
Dette er den skabende opgave, der skal udføres af disciplen, der
er optaget af at hæve sakralcentrets energier op til strubecentret,
og af at etablere en rigtig forbindelse mellem personligheden og
sjælen. Ligesom antahkaranaen skal konstrueres og etableres
som en lysbro mellem den åndelige triade og den sjælsgennemtrængte personlighed, så skal en tilsvarende bro etableres mellem
sjælen og personligheden, og – hvad angår disciplens mekanisme – mellem de to hovedcentre og de to kirtler i hovedet.
Når denne lysbane har forbundet de højere åndelige aspekter
med de lavere, og når sakralcentret og strubecentret er fuldstændigt koordinerede, bliver den indviede discipel en skabende
arbejder under den guddommelige plan og en »magisk eksponent« for det guddommelige opbygningsarbejde. Han er da en
konstruktiv kraft, der bevidst anvender energien på det fysiske
plan. Han skaber former, der udtrykker virkeligheden. Dette er
det sande magiske arbejde.
I kan således se, at i skabende arbejde er det tre energier, der
bringes til forenet aktivitet:
1. Den energi, som er koncentreret i ajnacentret, og som
kendetegner personlighedens liv.
2. Den energi, der er koncentreret i hovedcentret som et resultat
af sjælsaktivitet.
3. Den energi fra den syvende stråle for ceremoniel orden eller
magi, der gør sand skabende aktivitet mulig i overensstemmelse med den guddommelige plan.
Der er intet specielt at fortælle om den første indvielse. Den
indviede discipel arbejder stadig i den svagt »oplyste åndelige
fødsels hule«. Han må fortsætte kampen for at åbenbare guddommeligheden, først og fremmest på det fysiske plan –
symboliseret for os i ordet »Betlehem«, der betyder »brødets
hus«. Han skal lære den dobbelte funktion med at »hæve de
lavere energier op i lyset« og samtidig »bringe de højere energier
ned, så de kan komme til udtryk gennem legemet«. Sådan bliver
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han en hvid magiker.
Ved denne indvielse ser han for første gang, hvad det er for
vigtige energier, han skal bringe til udtryk, og denne vision
sammenfattes for ham i Den gamle kommentar på følgende
måde:
»Når indvielsesstaven sænkes og berører den lavere del af
rygsøjlen, sker der en opløftelse. Hvor øjnene åbnes i lyset,
ses det, der skal drages ned i form. Han vedkender sig
synet. Han har påtaget sig fremtidens byrde. Hulen oplyses, og det nye menneske træder frem.« (RI e.672-673).
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10. kapitel
Virkninger af den
indkommende syvende stråle
a. Frimureri
Frimurer-broderskabet vil under indflydelse af den syvende
stråle indlede en ny og udtalt åndelig aktivitet, og det vil
begynde at nærme sig sin sande funktion og at opfylde sin længe
forudsete skæbne. Et punkt vil det her være af interesse at notere
sig. I løbet af den sjette stråles aktive periode antog broderskabet
en stivnet og sekterisk holdning, ligesom mange andre grupper.
De blev fanget i materialismens snare, og gennem århundreder
har den ydre forms betydning i frimurernes øjne været større end
den indre åndelige betydning. Man har lagt vægt på symboler og
allegorier, medens man ganske glemte det, de skulle overbringe
og åbenbare for den indviede. Opmærksomhedens tendens og
hovedvægten i en frimurer-loge har også været stærkt rettet mod
stormesterens funktion og placering og ikke mod den indre
betydning af arbejdet på templets gulv. Logen er ikke blevet
betragtet som en integreret fungerende enhed. Dette må ændres
og vil blive ændret, og styrken og effektiviteten i logearbejde og
ceremoniel vil blive tilvejebragt. Man vil opleve, at den sande
betydning af arbejdet og anvendelsen af ordet ligger i regelmæssigheden af ritualer og i de ordinerede ceremoniers helliggjorte
formalitet. Den kommende æras gruppearbejde, kraft og
organiseret, synteseskabende ritualistisk aktivitet vil påvirke
frimureriet meget stærkt, idet betydningen af en central dominerende skikkelse toner bort sammen med den sjette stråles
indflydelse og derved forstås logens sande åndelige arbejde og
funktion. (EP1 e.368-369; EP1 d.381).
Den syvende stråle for ceremoniel orden eller magi giver udtryk
for en besynderlig kvalitet, som er et fremtrædende kendetegn
for det specielle livsvæsen, der besjæler denne stråle. Det er den
kvalitet eller det princip, som er den koordinerende faktor, der
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forener den indre kvalitet og den ydre håndgribelige form eller
tilsynekomst. Dette arbejde foregår og videreføres hovedsageligt
på de æteriske plan og inddrager fysisk energi. Dette er det
sande, magiske arbejde. Jeg vil gerne fremhæve, at vi, når den
fjerde og den syvende stråle inkarnerer samtidigt, vil få en yderst
ejendommelig periode, der åbenbarer og bringer lys. Det siges
om denne tidsperiode, at så »vil herrens tempel få yderligere
stråleglans, og bygmestrene vil sammen fryde sig«. Dette vil
blive det store øjeblik for frimureriet i åndelig forstand. Det
tabte ord vil da blive genfundet og udtalt således, at alle kan
høre det, og mesteren vil stå frem og vandre blandt sine bygmestre i stråleglansens fulde lys, der kommer fra østen.
Åndeliggørelsen af former kan betragtes som den syvende
stråles hovedopgave, og det er dette princip om fusion, om
koordinering og om forening, der er aktivt på de æteriske plan,
hver gang en sjæl kommer i inkarnation og et barn fødes på
jorden. (EP1 e.52-53; EP1 d.80).
Frimureriet … på den første stråle, som udgår fra Shamballa,
fremmer visualiseringsprocessen. Det giver farve og fremstilling
af en håndgribelig natur til den indre subjektive aktivitet.
Visualisering er et stærkt hjælpemiddel til fremkaldelse af den
skabende imagination. Lad mig her give dig et vink. Hvis du
benytter denne idé i planlægningen af det arbejde som du søger
at udføre for Hierarkiet og som vi søger at give dig ansvar for,
og hvis du ind i alt dette arbejde bringer idealet for ritual, rytme
og energifordeling, så vil du fremkalde syntesens mønster, en
samlet fremgangsmåde og en harmonisk udformning af Planen.
(DNA1 e.171-172).
Mysterierne vil genoprette farver og musik, sådan som disse
virkelig er i verden, og det på en sådan måde, at nutidens kunst
og den nye skabende kunst vil stå i samme forhold til hinanden,
som det et barn bygger med træklodser står i forhold til bygningsværker som de store katedraler i Durham og Milano. Når
mysterierne er genoprettet, vil de – på en måde som det endnu er
umuligt for jer at forstå – virkeliggøre religionens natur,
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videnskabens formål og uddannelsens mål. De er ikke, hvad I
tror i dag.
Jorden forberedes nu til denne store genoprettelse. Kirkerne
og frimureriet står i dag over for menneskehedens kritiske sinds
domstol, og kendelsen har lydt fra massernes sind, at de begge
fejlede i deres guddommeligt bestemte opgaver. Det erkendes
overalt, at der må tilføres nyt liv og ske store forandringer i de
menneskers holdning og skoling, der arbejder gennem og i disse
to organer for sandhed. Disse forandringer er endnu ikke blevet
foretaget, for det vil kræve en ny vision og en ny indstilling til
livserfaring, og det vil først den kommende generation kunne
opnå. Den og kun den alene kan tilvejebringe de nødvendige
ændringer og tilføre nyt liv, men det kan gøres og vil blive gjort:
»Det, der er et mysterium, skal ikke længere være det, og
det, der har været sløret, vil nu blive afsløret. Det, der har
været tilbagetrukket, vil komme frem i lyset, og alle
mennesker skal se, og sammen vil de glæde sig. Den tid vil
komme, hvor fortvivlelse har udført sit godgørende
arbejde, hvor alle ting er tilintetgjort, og hvor menneskene
gennem lidelse har prøvet at være præget af det, som de
kastede bort i deres tåbelige stræben efter det, som var lige
for hånden og let at opnå. Da de besad det, viste det sig at
være dødens redskab – dog søgte mennesket liv og ikke
død.«
Sådan siger Den gamle kommentar, når den beskriver den
cyklus, menneskeheden nu gennemlever. (RI e.332).
b. Mineralriget
Den ceremonielle ordens stråle har en særlig betydning på
nuværende tidspunkt. Den styrer livet i mineralverdenen og de
sidste involutionære stadier, hvor det glider over i evolutionens
opadgående bue. Gennem ceremoniel orden kommer kontrollen
med de mindre bygmestre, de elementale kræfter, syntesepunktet
på det laveste plan, overgangsfasen. I alle sådanne perioder
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kommer den 7. stråle ind (som nu) – strålen der står for lov og
orden, nøjagtig gruppering og placering. Den er den fysiske
afspejling af samarbejdet mellem kraft- og aktivitetsaspektet.
Som vi ved, er der et samspil mellem den 1., 3. og 7. stråle. 7.
stråle er tilsynekomsten af de kombinerede evolutionskræfter.
Den er manifestationen af kraft og aktivitet på det laveste af alle
planer. Den er forbundet med det 3. og 7. plans love, opløsning
og død, for i alle overgangsperioder er der nedbrydning og
opbygning af former, opløsning af det gamle så der kan bygges
nye og bedre kar til livet. (CF e.589; KI d.558).
Den organiserende syvende stråles påvirkning kan bedst ses i
elementernes forbløffende og geometrisk perfekte struktur,
således som den afsløres under mikroskop og ved studiet af
atomet. Eftersom denne afhandling er bestemt for den læser, der
ikke besidder akademisk eller videnskabelig uddannelse, er det
tilstrækkeligt at sige, at mineralriget er et resultat af »rytmens
ritual« ligesom alle de grundformer, efter hvilke den myriade af
strukturer i manifestation er konstrueret og opbygget. Talsystemet viser sig i dette rige i sin fulde skønhed, og der findes ingen
form og ingen numerologisk relation, som ikke kan opdages på
minutiøs måde i dette fundamentale rige med det okkulte
»mikroskopiske« syn. To faktorer betinger de strukturer, der
findes i mineralriget:
1. Den syvende store impuls eller viljen til at organisere.
2. Tilskyndelsen til at skabe, eller den indledende rytme, der
førte til, at Sol-Logos tog form.
Den syvende herres og den første herres virke er i alt væsentligt
arkitektens og magikerens virke, og deres bestræbelser ses til
fuldkommenhed i mineralverdenen. Den fulde styrke og magiske
åbenbaring vil imidlertid først blive erkendt, når den sande
visions indre øje er udviklet, og når de former, der danner
grundlag for det skabende arbejde i de andre naturriger, virkeligt
kan vurderes. …
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1. Mineralriget
Påvirkning. . . . . . . . . . . Syvende stråle for organisation og
første stråle for magt er de
dominerende faktorer.
Resultater. . . . . . . . . . . . De evolutionære resultater er udstråling og kraft, en statisk kraft, der
ligger bag naturens øvrige plan.
Proces.. . . . . . . . . . . . . . Fortætning.
Hemmelighed.. . . . . . . . Transmutation. En afhandling om
Kosmisk Ild definerer dette således:
»Transmutation er overgangen fra et
stadium af væren til et andet ved
hjælp af ild«.
Formål. . . . . . . . . . . . . . At vise livets radioaktivitet.
Inddelinger.. . . . . . . . . . Let- og tungmetaller, ædle metaller,
ædelstene.
Objektiv formidler. . . . . Ild. Ild er den indviende faktor i
dette rige.
Subjektiv formidler. . . . Lyd.
Kvalitet.. . . . . . . . . . . . . Yderste grad af tæthed. Inerti.
Glans.
De studerende må erindre, at vi under studiet af mineralriget
ikke beskæftiger os med elementerne og atomerne. De udgør den
substans, hvoraf alle mineralformer er skabt. Men vi beskæftiger
os med mineralformerne, sådan som de manifesterer sig i den
konkrete verden. Vi betragter den håndgribelige og objektive
verden. Mineralernes indre opbygning og geometriske sammensætning kommer ikke ind under vort tema. Dette er ingen
videnskabelig afhandling i almen forstand, men et studium om
kvalitet og bevidsthed, således som disse påvirker formaspektet.
Meget af det, om ikke næsten alt, som den eksoteriske videnskab
har hævdet angående mineralriget, kan til almen nytte accepteres
som relative kendsgerninger. Men to punkter bør betragtes, og
de er:
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1. Mineralverdenens bevidsthedsaspekt.
2. Transmutation af former ved ild i dette rige, hvilket resulterer
i udstråling.
Det bedst kendte eksempel på mineralets indvielse ved ild kan
ses i den store transition og transformation – gennem allotropi
– af kul til den fuldendte diamant. Et videre kvalitativt stadium
kan ses fx i radium som stråling eller som stråler, der udsendes.
Det må erindres, at der findes tre stadier i evolutionsprocessen
i mineralriget, og disse er (skønt de tilsyneladende, set ud fra den
moderne videnskabs synsvinkel, ikke har indbyrdes relation)
ikke desto mindre subjektivt og essentielt en del af en vældig
indre proces. Disse stadier i mineralriget er modsvarigheder til
stadierne for dyrebevidsthed, for selvbevidsthed og for sjælens
udstrålende gruppebevidsthed. Der findes et fjerde stadium for
magtfuldt eller organiseret udtrykt kraft, men dette ligger frem
i tiden og er analogt med monadens liv, der kommer til udtryk
i de højere indviedes solare bevidsthed.
Ligesom videnskaben har opdaget de tooghalvfems elementer, der gør listen over de mulige elementer forholdsvis komplet,
så vil videnskaben til sidst opstille de progressive tabeller, der
vil vise de tre stadier i ethvert minerals livscyklus, dvs. fra det
statiske mineralstadium som kul, over stadiet som krystal,
halvædelsten og ædelsten til stadiet som radioaktiv substans. I
definitionen af denne udvikling er det endnu ikke menneskeligt
muligt at se relationerne, idet cyklerne, der indbefatter disse
stadier er så vældige, og ildens virksomhed i disse overmåde
lange perioder så varierende, samt erkendelsen af de mellemliggende stadier så vanskelig at det, jeg kunne sige, blot ville
afføde morskab og skepsis. Dog kan der opstilles to grundlæggende forudsætninger:
1. At de mange mineral-substanser naturligt falder i syv hovedgrupper, der svarer til de syv underafdelinger af de aktive
stråler, dvs. strålerne for organisation og magt.
2. At der kun i de verdenscykler, hvor den syvende stråle er i
manifestation og derfor særlig kraftfuld, finder visse skjulte
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forandringer sted i disse syv grupper. Disse svarer i mineralevolutionen til menneskets syv indvielser.
I disse tidsperioder er der en øget udstrålende aktivitet. Det kan
man notere sig af opdagelsen af den radioaktive substans i vor
tid, idet den indkommende stråle øger sin styrke fra årti til årti.
I et vist omfang er udstrålingen grundlæggende og fundamental
i enhver verdenscyklus. Men når den syvende stråle kommer ind,
sker der en intensivering af denne stråling, og nye substanser
dukker op og begynder en ny aktivitet. Denne intensivering
efterlader mineralriget som helhed mere radioaktivt end hidtil,
indtil denne øgede udstråling på sin side bliver grundlæggende
og fundamental. Når den syvende stråle cyklisk går ud af
manifestation, sænker der sig en vis inerti over riget, skønt
strålingen fortsætter sin aktivitet. På denne måde øges udstrålingen fra mineralverdenen stadigt, som cyklerne kommer og går,
og der er nødvendigvis en parallel virkning på de tre højere
riger. Nutidens mennesker har intet begreb om, hvilken virkning
denne stråling (på grund af den indkommende stråle) vil have,
ikke blot på den omgivende mineralverden, men på planteriget
(der har sine rødder i mineralriget), og på mennesker og dyr i
mindre grad. De indkommende kosmiske strålers kraft har
bevirket, at radioaktivitet, som nutidens videnskab beskæftiger
sig med, lettere kunne erkendes. Det var tre syvende stråle
disciple, der »fortolkede« disse stråler for mennesket. Jeg
henviser til ægteparret Curie og til Millikan. Da de selv var på
den syvende stråle, besad de den fornødne psykiske udrustning
og modtagelighed til at være i stand til intuitivt at genkende
deres egen strålevibration i mineralriget.
Den syvende stråle er strålen for organiseret ritual, og ved
formopbygning er denne kvalitet grundlæggende og nødvendig.
De processer, der finder sted i mineralriget, er helt igennem
geometriske. Den første stråle er strålen for dynamisk vilje eller
magt, og når – symbolsk udtrykt – fuldkomne former og
organiserede vehikler og dynamisk kraft er relaterede og
forenede, så vil vi få et fuldkomment udtryk – ved grænsen for
den dybeste og tætteste konkretion – af Guds tanke i form, med
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en udstråling, der vil være dynamisk effektiv.
Mineralriget kendetegner – igen symbolsk udtrykt (andet er
ikke muligt, når det drejer sig om en mekanisme, der endnu er så
mangelfuld som gennemsnitsaspirantens tænkeevne og hjerne)
– et punkt for en enestående fortætning. Denne fortætning er
fremkommet under ildens indvirkning samt ved presset fra den
»guddommelige idé«. Esoterisk udtrykt findes i mineralverdenen
den guddommelige Plan skjult i en krystals geometri og Guds
strålende skønhed bevaret i en ædelstens farve. En miniature og
på det laveste manifestationstrin finder vi de guddommelige
begreber blive virkeliggjort. Målet for den universelle hensigt
ses, når juvelen udstråler sin skønhed, og når radium udsender
sine stråler, destruktive og konstruktive. Hvis I virkeligt kunne
forstå en krystals historie, ville I træde ind i Guds herlighed.
Kunne I træde ind i et stykke jerns eller blys tiltrækkende og
frastødende bevidsthed, ville I se hele evolutionshistorien
åbenbaret. Kunne I studere de skjulte processer, der foregår
under ildens indflydelse, ville I forstå indvielsens hemmelighed.
Når den dag er inde, hvor den oplyste seer kan opfatte mineralrigets historie, da vil han se den lange vej, som diamanten har
gennemrejst, og – analogt – den lange vej, som alle gudesønner
gennemrejser, idet de er styret af de samme love og udvikler den
samme bevidsthed.
Den syvende stråle er, når den manifesterer sig på det syvende
plan (som det er tilfældet nu), særdeles kraftfuld, og som følge
deraf er dens virkning på mineralriget meget intensiv. Når det er
rigtigt, at der kun findes én substans og én ånd, at »stof er ånd på
det laveste trin af dens cykliske aktivitet«, og at ånd er stof på
dets højeste trin, så er strålen for ceremoniel orden eller ritual
blot udtryk for sin polare modsætning – den første stråle for vilje
eller magt. Den er udtryk for den samme kraft under et andet
aspekt: Dette betyder derfor:

1. Guds magt eller vilje kommer til udtryk gennem den syvende
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selle sinds geometriske evne finder sin mest materielle
fuldkommenhed på det fysiske eller syvende plan, der virker
gennem den syvende stråle. Således blev mineralriget til som
dette store udtryk. Dette rige indeholder alle de kræfter og de
kemikalier og mineraler, der er nødvendige for formerne i de
andre materielle riger.
2. Mineralriget er således det mest konkrete udtryk for den
dualistiske enhed af magt og orden. Det udgør »grundlaget«
for den ordnede fysiske struktur eller for vor planets univers.
3. Den syvende stråles rytmiske, rituelle tilpasning samt
magtstrålens dynamiske vilje er nødvendige tilsammen for
den fulde virkeliggørelse af Planen, således som den findes i
Guds sind.
Dette er årsagen til, at den syvende stråles herre i den nuværende
overgangsperiode overtager kontrollen med udformningen af den
beordrede virkeliggørelse af Planen for med tiden at genoprette
planetens stabilitet og give de tiltagende Vandbærer-indflydelser
et stabilt og udvidet område at virke i. Dette emne vil vi senere
bearbejde nærmere, når vi går i gang med studiet af de zodiakale
tegn og deres relation til strålerne.
Vi vil nu berøre de næste to punkter – fortætning og dens
skjulte hemmelighed, transmutation. Set ud fra selve stoffet
betegnes mineralriget som det tætteste udtryk for Guds liv i
substans, og dets særlige, omend ofte ikke opfattet, kendetegn er
bunden kraft, eller kraft, der ikke kommer til udtryk. Symbolsk
kan det siges, at en vulkan i udbrud er et mildt udtryk for denne
kraft. Set ud fra æterisk substans er de fire ætere langt mere tætte
og »substantielle«. Dette har den moderne videnskab fortalt os,
idet man har fastslået den hypotetiske æter. Det femte rige (om
der okkult tælles fra det egoiske rige og ned) er en refleksion af
disse fire ætere og deres tætteste konkretion. Ligesom de »står
for« eller danner grundlag for den manifesterede verden og
betragtes som den »sande form«, således er mineralriget det
grundlæggende rige i de tre verdener ifølge loven om overensstemmelse. Det er i ganske særlig forstand »nedfældet æterisk
substans« og er en fortætning eller ydre fremkomst af de
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æteriske plan. Denne størknen eller præcipitation – der resulterer
i frembringelsen af tæt, fast stof – er det håndgribelige resultat
af samspillet mellem energierne og kvaliteterne for første og
syvende stråle. Deres forenede vilje og ordnede rytme har skabt
denne jord og planetens smeltede flydende indre masse, med
jordoverfladen set som den størknede skorpe.
Når det store hjul drejer, cyklus efter cyklus, aktiveres disse
to strålers virksomhed, og mellem deres objektive cykler
dominerer de andre stråler og tager del i det store arbejde.
Resultatet af dette samspil af psykiske kræfter vil manifestere sig
som den endelige transmutation af jordens substans samt dens
opløsning igen tilbage til det, hvorfra den synlige fortætning
kom. Atter mangler sproget de fornødne udtryk, de eksisterer
endnu ikke. Jeg nævner dette for at angive vanskelighederne i
forbindelse med vort emne. Uhåndgribelig æterisk substans er
blevet kondenseret til den tætte, håndgribelige, synlige verden.
I løbet af perioden for evolutionsplanen må denne verden igen
transmuteres til sin oprindelige tilstand suppleret af det, der er
vundet af ordnet rytme, samt de tendenser og kvaliteter, der har
dannet sig i dens atomers og elementers bevidsthed gennem
erfaringen fra den objektive tilsynekomst. Den nævnte opløsning
bemærker vi som udstråling og radioaktive substanser. Vi er
tilskuere til transmutationsprocessen. De opløsende kræfter er
ild, intens hede og tryk. Disse tre formidlere har allerede haft
held til at tilvejebringe en tredeling af mineralriget i de uædle
metaller, som de kaldes, de ædle metaller (som sølv, guld og
platin) og halvædelstene og krystaller. De kostbare ædelstene er
en syntese af alle tre – én af evolutionens grundlæggende
synteser. I denne forbindelse kan vi bemærke nogle overensstemmelser mellem mineralriget og de menneskelige evolutionære cykler:

1. De uædle metaller. . . . . . . . . . . . . Det fysiske plan. Tæt bevidsthed.
Den første indvielse.
2. De ædle metaller. . . . . . . . . . . . . . Det astrale plan. Selvbevidsthed.
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Den anden indvielse.
3. Halvædelstene.. . . . . . . . . . . . . . . Det mentale plan. Udstrålende bevidsthed.
Den tredje indvielse.
4. De kostbare ædelstene. . . . . . . . . Den egoiske bevidsthed og fuldendelse.
Den fjerde indvielse.

Overensstemmelserne mellem ild, hede og tryk i menneskets
evolution er selvindlysende, og vi kan se, at deres aktivitet løber
parallelt med aktiviteten i mineralriget.
Mineralriget styres astrologisk af Tyrens tegn, og der findes en
symbolsk relation mellem »øjet« i tyrens hoved, det tredje øje,
lyset i hovedet, og diamanten. Buddhas bevidsthed er blevet kaldt
»diamant-øjet«. (EP1 e.221-230; EP1 d.242-251).
c. Dyreriget
Den indkommende syvende stråle og dyreriget
1. Dyreriget er for det menneskelige legeme, hvad det tætte
fysiske legeme er for de syv principper.
2. Dyreriget er det moderaspekt, der virker forud for den
overskyggende Helligånd.
3. Dyreriget er individualiseringens sted.
4. Siden Atlantis' tid har dyreriget været optaget af at udligne
karma.
5. Husdyrene udgør hjertecentret i den entitet, som besjæler
dyreriget.
6. Dyreriget reagerer ikke særligt kraftigt over for den 7. stråle.
7. Det gør menneskeriget. Den 7. stråle vil have tre virkninger
i relation til de to riger og deres samspil:
a. Den vil forædle dyrelegemerne.
b. Den vil tilvejebringe en nærmere relation mellem menneskene og dyrene.
c. Den vil forårsage en omfattende nedbrydning af de
nuværende dyreformer. (EP1 e.415; EP1 d.424).
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Den syvende stråles indflydelse vil have tre afgørende virkninger på det fjerde og tredje naturrige. Virkningerne er, at:
1. Alle dyriske legemer vil blive mere og mere forfinede, og i
menneskehedens tilfælde bevidst forædlede, og således bragt
op på et højere og mere specialiseret udviklingsstade. Dette
foregår i dag med stor hast. Kost og atletik, udendørsliv og
solskin indvirker meget på racen, og i de næste to generationer vil fine legemer og sensitive naturer begynde at vise sig,
og sjælen vil have langt bedre instrumenter at virke igennem.
2. Forbindelsen mellem menneskeriget og dyreriget vil blive
stadigt tættere. Dyr i menneskets tjeneste er almindeligt
accepteret og ses overalt. Mennesket i dyrenes tjeneste forstår
man endnu ikke, selv om der er taget visse skridt i den rigtige
retning. Der må efterhånden skabes en tæt syntese og en
forstående koordinering imellem dem, og når dette sker, vil
man se nogle ekstraordinære tilfælde af dyrs mediumitet
under menneskelig inspiration. Herigennem vil intelligensfaktoren i dyret (hvoraf instinktet er en begyndende manifestation) hurtigt blive udviklet, og dette er bare et af de bemærkelsesværdige resultater af den tilsigtede menneske-dyr
forbindelse.
3. Som en konsekvens af denne accelererede udvikling vil man
se en hurtig udslettelse af visse typer af dyrelegemer; meget
lavtstående menneskeformer vil forsvinde på grund af en
generel ændring i racetyper hen imod en højere standard.
Mange dyrearter vil også dø ud og er i dag ved at forsvinde
og heraf kommer den stigende interesse for bevarelse af
dyrelivet og oprettelsen af naturparker og reservater. (DN
e.124-125; NS d.120).
Meget af dyb interesse er ved at bryde frem som et resultat af
den syvende stråles aktivitet. For det første, skønt dyreriget kun
reagerer ret begrænset på denne type påvirkning, er der alligevel
ved at vise sig afgørende resultater i dyrets sjæl. Individualiseringens dør eller indgang til menneskeriget har været lukket
siden Atlantis' tid, men den vil under den nye indflydelse delvis
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blive åbnet; den vil blive sat på klem, således at nogle få dyr vil
respondere på stimuleringen fra sjælen og opdage, at deres
retmæssige plads er på den menneskelige side af den adskillende
dør. En del af den reorganisering, der vil opstå som et resultat af
den syvende stråles aktivitet, vil dreje sig om menneskehedens
forhold til dyreriget og om etablering af bedre og nærmere
relationer. Dette vil føre menneskene videre til at drage fordel af
en anden virkning fra den syvende stråle, hvilket er evnen til at
forædle det stof, som formerne er opbygget af. Menneskets
animale legeme har været genstand for megen videnskabelig
opmærksomhed i løbet af de seneste et hundrede år, og medicin
og kirurgi har opnået meget store resultater. Menneskets
struktur, hans legeme og dets indre systemer (med deres
forskellige ritualer) forstås nu som aldrig før, og dette er et
resultat af den indkommende strålekraft med dens evne til at
anvende viden i forbindelse med det magiske arbejde. Når denne
viden intensivt rettes mod dyreverdenen, vil mange nye og
interessante data blive opdaget; når forskellighederne mellem
dyrenes og menneskenes fysiske legemer er blevet udforsket
mere indgående, vil der opstå et nyt og meget frugtbart studieområde. Forskellighederne findes stort set i nervesystemerne;
der har, for eksempel, ikke været ofret tilstrækkelig opmærksomhed på den kendsgerning, at dyrets hjerne egentlig befinder
sig i solar plexus området, medens den menneskelige hjerne, den
styrende formidler, befinder sig i hovedet og virker gennem
rygsøjlen. Når videnskabsmændene helt eksakt ved, hvorfor
dyret ikke benytter hjernen i hovedet, således som mennesket
gør, vil de nå frem til større viden om den lov, der styrer
cyklerne. (EP1 e.371-372; EP1 d.383-384).
b. Dyr, mennesker og strålerne. Nu vil vi begynde på to punkter
og studere virkningen af den indkommende kraft på menneskeog dyreriget.
Disse punkter har dybtgående interesse for den studerende, og
det af to grunde. Vi vil beskæftige os med virkningen af den
indkommende 7. stråle på dyreriget og devaevolutionen i de
kommende århundreder, og det interessante ligger i det faktum,
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at i det ene tilfælde drejer det sig om evolutionen, som er
umiddelbart før menneskets, og som mennesket endnu ikke er
helt befriet for, og i det andet om en sideløbende evolution, der
har stor betydning i tingenes orden. Lad os begynde med den 7.
stråles virkning på dyreriget. …
Virkningen af denne stråles kraft på dyreriget vil blive langt
mindre end på menneskeriget, for det er endnu ikke parat til at
reagere på denne planetlogos' vibration og vil heller ikke blive
det før 6. runde, hvor hans indflydelse vil fremkalde store
begivenheder. Men der er ikke desto mindre nogle virkninger, vi
kan nævne her.
På grund af den forøgede aktivitet blandt devaerne, og især
æternes devaer, vil de mindre bygmestre blive stimuleret, så de
med større lethed kan bygge mere sensitive legemer, og både
menneskers og dyrs æterlegeme vil blive mere modtageligt for
kraft eller prana. I 6. underrace vil sygdom, som vi kender den
i begge disse riger, blive væsentligt reduceret på grund af
æterlegemernes praniske respons. Det vil også fremkalde
ændringer i den faste fysiske krop, og både menneskers og dyrs
krop bliver mindre, mere forfinet og modtagelig for vibration og
derfor bedre egnet til at udtrykke det grundlæggende formål.
På grund af sin erkendelse af mantraers betydning og sin
voksende forståelse af evolutionens ceremonielle karakter, parret
med brugen af lyd og farve, vil mennesket blive i stand til at
forstå, oplære og udnytte dyreriget bedre. Det er der allerede
tegn på i dag. Fx bringes der i alle vores almindelige tidsskrifter
regelmæssigt historier, som handler om dyrs psykologi og deres
mentale holdning til mennesket, og ved hjælp af disse og den
indkommende stråles kraft kan mennesket (hvis det vil) udvikle
en langt større sympati for sine yngre brødre. Ved at mennesket
vender sin tankekraft mod dyrene, vil de få deres latente intellekt
stimuleret og på den måde forberede sig til krisen i næste runde.
De studerende burde være mere opmærksomme på virkningen
af én gruppes bevidsthed på en anden gruppe, og studere
hvordan den mindre udvikler sig som følge af stimuleringen fra
den større. (CF e.457-463; KI d.441-446).
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d. Devariget
Det næste emne, vi vil tage op, er devaevolutionen og den
indkommende stråles virkning på det.
Det første punkt, vi skal lægge mærke til her, er, at denne
indflydelse på nuværende tidspunkt primært rammer det fysiske
plans devaer, æternes eller skyggernes devaer, som de af og til
kaldes, og ikke i samme udstrækning det astrale eller mentale
plans devaer. Hver stråle påvirker i større eller mindre grad det
plan eller underplan, der har samme nummer som den selv.
Derfor må den studerende i forbindelse med sine undersøgelser
være opmærksom på, at den 7. eller ceremonielle magis stråle på
nuværende tidspunkt har en stærk indflydelse:
På det 7. eller fysiske plan, betragtet som en enhed.
På det 7. eller laveste underplan af det fysiske, astrale og
mentale plan.
På det 7. eller laveste menneskelige princip: prana i æterlegemet.
På alle inkarnerende 7.-strålemonader.
På en særlig gruppe devaer, der er mellemled eller »formidlere« mellem magikere (enten hvide eller sorte) og de elementale
kræfter. Denne gruppe kaldes okkult »den formidlende 7.« og er
delt i to dele:
a. De der arbejder med evolutionære kræfter.
b. De der arbejder med involutionære kræfter.
Den ene del tjener konstruktive og den anden destruktive formål.
Mere behøver der ikke siges om denne gruppe, da den, heldigvis
for mennesket, ikke er let at kontakte og indtil videre kun kan
nås med et bestemt grupperitual, der skal udføres nøjagtigt –
noget der endnu er praktisk talt ukendt. Frimurerne vil i sidste
instans blive et af de primære kontaktmidler, og da mennesker
endnu ikke er rede til at disponere over den kraft, en sådan
kontakt ville lægge i hænderne på dem, vil det sande frimureri
kun udvikle sig langsomt. Men ikke desto mindre vil frimureriet
trods alt udvikle sig under indflydelse af 7. stråles magnetiske
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kraft.
Den ceremonielle magis stråle vil altså have en meget
dybtgående virkning på det fysiske plan, for ikke alene bliver
dette plan cyklisk underlagt dens kraft, men dens planetlogos har
altid en særlig virkning på det. Planets rajaherre er, hvad der
okkult kaldes, den planetariske logos' »afspejling i de kaotiske
vande«. Derfor indtræffer der i dette plans stof (som er rajaherrens legeme) meget bestemte begivenheder, der – selvom de er
usynlige for det almindelige menneske – er tydelige for det
åndelige menneskes eller adeptens øje.
Planets stof bliver modtageligt for positiv kraft, for da det
feminine devaaspekt er negativt, bliver det påvirkeligt over for
det himmelske menneskes positive energi. Idet den finder vejen
med mindst modstand, strømmer denne energi ind i planets
substans eller devaherrens stoflige legeme. På grund af dette
legemes modtagelighed følger den bestemte baner og frembringer klare og konstruktive resultater.
De konstruktive resultater viser sig i planets negative æteriske
stof og på de 4 højere underplaner. På de 3 lavere kommer der
en modsat effekt, for her fører det himmelske menneskes energi
til ødelæggelse af form forud for det opbyggende arbejde.
Formbygning udgår altid fra de æteriske trin. De næste 1.000 år
vil der komme omfattende naturkatastrofer. Kontinenter vil
ryste, lande vil blive hævet eller sænket, og det hele vil kulminere i den dybtgående materielle katastrofe, som rammer verden
i slutningen af den 6. underraces 4. delrace. Det vil indvarsle den
spirende 6. rodrace.
Æternes devaer, som vi hovedsagelig beskæftiger os med,
bliver påvirket på forskellige måder, og virkningerne på de
andre evolutioner vil være vidtrækkende. Vi må hele tiden
huske, at devaerne er stoffets kvaliteter og egenskaber, de aktive
bygmestre der arbejder bevidst eller ubevidst på planet. Her vil
jeg gøre opmærksom på, at alle devaerne på fx mentalplanets
højere trin og alle de systemiske planer derfra og ind til centret
(det guddommelige eller logoiske plan, der somme tider kaldes
adi) samarbejder bevidst og har en høj rang i systemet og en
position, som svarer til Hierarkiets medlemmer fra en indviet af
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1. grad op til, men ikke med, Verdens Herre. Under disse højere
planer, hvor det konkrete begynder, har vi mindre grader af
devaer, der arbejder ubevidst. Dog er der følgende undtagelser,
som er bevidste kræfter og væsener med en høj position:
a. Et plans devaherre.
b. 7 devaer som arbejder under ham og er de væsener, der
beliver de 7 underplaners stof.
c. 14 strålerepræsentanter som cyklisk kommer til magten, alt
efter hvilken stråle der er tiltagende eller aftagende.
d. 4 devaer som er de 4 maharajaers (karmaherrers) repræsentanter på planet og brændpunkter for karmiske impulser i
forbindelse med mennesket. De 4 maharajaer forvalter karma
for de himmelske mennesker og derfor også for cellerne,
centrene og organerne i deres legeme. Men hele systemet
virker gennem repræsentanter af forskellige grader. De love,
der styrer disse forvaltere af plankarma, er de samme som
dem, der styrer de systemiske og kosmiske administratorer,
og mens et plan er manifesteret, er de fx de eneste enheder,
som må passere planets afgrænsning i deres form. Alle andre
enheder, der er manifesteret på et plan, må afkaste det
redskab, de bruger, før de kan komme videre til finere planer.
…
Devaevolutionen vil, gennem 7.-strålekraften, have meget med
formidlingen af prana til enheder i de 3 højere naturriger at gøre,
og sideløbende med denne lettere pranaformidling (fra det
fysiske plans æteriske trin) vil der også være en lettere formidling af åndelig eller psykisk kraft fra den 4. kosmiske æter, det
buddhiske plan. Resultatet af pranaformidlingen vil blive
sundere fysiske legemer blandt menneskenes sønner. Men det er
ikke noget, vi skal se efter på nuværende tidspunkt, for det vil
først begynde at blive mærkbart om ca. 300 år, når der inkarnerer så mange 7.-stråleegoer, at de vil blive opfattet som den
fremherskende type i den periode. Deres fysiske legeme vil
reagere lettere end andres, fordi det er bygget til 7.-strålekraft,
selvom 1.- og 5.-stråleegoer også vil have stor gavn af denne
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påvirkning. Det vil være en særlig gunstig periode for de
æteriske devaer, og de fysiske legemer, der bygges i den tid, vil
være karakteristiske ved:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Spændstighed.
Enorm fysisk magnetisme.
Evnen til at afvise uægte magnetisme.
Evnen til at optage solstråler.
Stor styrke og modstandskraft.
Et forfinet udseende som endnu er ukendt.

Planets æteriske trin vil blive fulde af forøget aktivitet, og
efterhånden som årtierne går, vil mennesket langsomt men
sikkert blive bevidst på disse trin og opmærksom på deres
beboere. Den umiddelbare virkning af denne forøgede æteriske
energi vil være, at et større antal mennesker får æterisk syn og
bliver i stand til, normalt og naturligt, at leve bevidst på de
æteriske planer. De fleste mennesker fungerer kun bevidst på de
3 lavere trin af det fysiske plan – det luftformige, flydende og
faste – og de æteriske underplaner er lige så lukkede for dem
som de astrale. I de kommende århundreder vil menneskets
normale opholdssted være hele det fysiske plan op til, men ikke
med, det 2. underplan. Det 4. og 3. æterplan vil være lige så
velkendt for det, som det almindelige fysiske landskab er på
nuværende tidspunkt.
De, der studerer lægevidenskab, vil samle opmærksomheden
om æterlegemet og opdage det fysiske legemes afhængighed af
det. Det vil ændre lægestandens holdning, og magnetisk
behandling og stimulering gennem vibration vil erstatte de
nuværende kirurgiske og medicinske metoder. På det tidspunkt
vil mennesket generelt have æterisk syn, og det tvinger det til at
erkende, hvad der nu kaldes den »usynlige« eller overfysiske
verden. Man vil se og kommunikere med mennesker i deres
æterlegeme, og æternes devaer og elementaler vil blive studeret
og anerkendt. Når det sker, vil den sande brug af ceremonielle
ritualer som en beskyttelse af mennesket indtage sin retmæssige
plads.
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Man vil ligeledes opdage devaernes arbejde i forbindelse med
dyre- og planteriget, og meget, der nu er muligt på grund af
uvidenhed, vil blive umuligt og forældet. Den tid vil komme,
hvor menneskets holdning til dyreriget bliver revolutioneret og
slagteriet, mishandlingen og den form for grusomhed, som
kaldes »jagt«, bliver afskaffet.
Udviklingen af æterisk syn og opdagelsen af devaerne vil
også føre til en gådefuld ændring af mænds og kvinders holdning til spørgsmålet om seksualitet, ægteskab og formering.
Denne forandring vil være baseret på erkendelsen af stoffets
eller moderaspektets sande natur og Solens virkning på substans.
Livets enhed vil blive et kendt og videnskabeligt bevist faktum,
og liv i stof vil ikke længere være en teori, men en af videnskabens grundsætninger. Det kan vi ikke uddybe her. (CF e.465475; KI d.448-457).
Det 5. princip, manas, begynder på nuværende tidspunkt
hovedsagelig at komme til udtryk gennem den 7. krafttype (eller
5. hvis vi kun betragter brahmaaspektet af manifestationen). Det
er derfor klart, at denne indkommende stråle for tiden har en
særstilling, og at dens indflydelse vil blive manifesteret under
meget favorable vilkår. Den sender sin kraft ud på det 7. plan,
det fysiske, i den 5. rodrace og 5. underrace, og derfor er der
store muligheder. Det fremgår af alt, hvad der er blevet sagt om
strålerne, at det set fra det nuværende synspunkt hovedsagelig er
to af dem, som vedrører menneskets udvikling: den 4. eller
harmoniens stråle, som er dominerende i den større cyklus, der
omfatter den 4. runde og klode, og den 7. eller ceremonielle
magis stråle, som er en af de mest fremtrædende impulser i
forbindelse med al objektiv manifestation. Det er først og
fremmest disse to stråler eller planetlogois kraft, der skaber
sammenhæng i vores kæde, den 4. kæde i det 4. planetsystem og
på vores fysiske klode, Jorden. Den 4. og den 7. stråle veksler,
så den ene midlertidigt optræder som en negativ kraft og den
anden som en positiv.
Den 5. kumara, 7. stråles herre (for det er nødvendigt at være
opmærksom på hans dobbeltstilling som et af punkterne i
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Brahmas femtakkede stjerne og en af trekanterne i det syvfoldige
logoiske legeme) har en enestående position som hersker over
det fysiske plans byggende devaer, æternes devaer, i samarbejde
med deres devaherre. Han styrer og leder formbygningen ved
hjælp af visse okkulte ord. Han arbejder derfor gennem alle
formers æterlegeme, og det er fra hans indstrømmende kraft, vi
kan forvente den forøgede stimulering af den æteriske hjernes
stof, der vil gøre den fysiske hjerne modtagelig for en højere
sandhed og lægge den 4. og 3. æters hemmelighed i hænderne på
videnskabsmændene. Udviklingen af hjernens stof sker sideløbende med udviklingen af dens atomare genpart, og med
belivelsen af den 5. spirilla og deraf følgende refleksvirkning fra
den 7. kan vi se frem til, at menneskets tankesind antager
proportioner og når en udviklingsgrad, som ingen endnu har
forestillet sig eller drømt om. (CF e.440-441; KI d.426-427).
… Med den indkommende syvende stråle for ceremoniel magi
åbnes der for tilladelse til, at de to evolutionsgrupper (menneskeheden og devariget) i nogen grad og med forsigtighed kan nærme
sig hinanden, men endnu ikke involutionsgruppen. Husk denne
udtalelse. I løbet af de næste fem hundrede år vil deva- og
menneskeevolutionerne blive mere bevidste om hinanden og
derfor i stand til at samarbejde mere frit. Tillige med denne
voksende bevidsthed vokser nødvendigheden af at søge kommunikationsmetoder. Når kravet om kommunikation til konstruktive
formål er oprigtigt ment, så vil tilladelse blive givet til, at visse af
de gamle mantraer kan cirkulere under en mesters kloge vejledning. Hvordan grupperne handler enkeltvis og indbyrdes og
hvordan de reagerer, vil blive nøje studeret og overvåget. Det er
håbet, at begge grupper vil få et gensidigt godt udbytte. Den
menneskelige evolution burde give styrke til devaerne, og
devaerne opmuntring til mennesket. Mennesket bør overføre den
objektive synsmåde til devaerne, medens de til gengæld bør lade
deres helbredende magnetisme strømme til menneskene. De er
vogtere af prana, magnetisme og vitalitet på samme måde, som
menneskene er vogtere af det femte princip eller manas. Her har
jeg givet adskillige vink og mere er ikke muligt. (LOM e.182Kun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
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183).
Der er også nogle devaer, som er knyttet til mestrenes loge, og
hvis arbejde består i at bygge det almindelige menneskes
aspirationsformer. De er delt i 3 grupper, der er forbundet med
videnskab, religion og filosofi, og gennem denne devasubstans
kan overhovederne for de 3 departementer få kontakt med
mennesker. Det er en af deres kommunikationskanaler. På
nuværende tidspunkt bruges den især af mesteren Jesus, der
sammen med nogle adepter på den videnskabelige linje prøver
at forene videnskab og religion og ad den vej nedbryde, på den
ene side Vestens materialisme og på den anden de mange
religiøse menneskers sentimentale hengivenhed. Det bliver
muligt nu, fordi 6. stråle er på vej ud og 7. stråle på vej ind. (CF
e.677-678; KI d.636-637).
Nu vil vi beskæftige os med det fysiske plans æteriske trin eller
4 højeste underplaner. Disse æteriske trin er blot gradueringer af
stof, som er finere og mere forædlet, men ikke desto mindre
fysisk. De kaldes i de fleste lærebøger:
1.
2.
3.
4.

Den 1. æter, eller atomart stof.
Den 2. æter, eller underatomart stof.
Den 3. æter, eller overæterisk stof.
Den 4. æter, eller helt enkelt æterisk stof.

Den 4. æter er endnu den eneste, som anerkendes af videnskabsmænd, og den er genstand for deres nuværende undersøgelser,
selvom de måske ikke er klar over det.
På det atomare underplan findes hele menneskehedens fysiske
permanente atomer og devarigets annekterede atomer. Devaerne
udvikler sig ikke som menneskeslægten. De reinkarnerer i
grupper og ikke som individer, selvom hver gruppe består af
enheder og ikke har noget i retning af den involutionære gruppesjæl. Gruppesjælen på involutionsbuen og evolutionsbuen er
forskellige. Den ene bevæger sig mod differentiering og består af
væsener, som besjæles af ét fælles liv. Den anden er differenti172
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eret, og hvert væsen er en individuel enhed af det ene liv, hel i sig
selv, og alligevel ét med helheden.
Der findes mange typer liv på de 4 æteriske planer, men vi
kan på nuværende tidspunkt kun beskæftige os med devalivet,
idet vi husker, at devaevolutionen er lige så betydningsfuld som
menneskeevolutionen. Disse devaer findes i stort antal, involutionære såvel som evolutionære, i alle grader og typer, og deres
fysiske hersker er den store deva Kshiti. Han er en deva med
samme rang og kraft som en stråles chohan. Han hersker over alt
på det fysiske plan, ud over menneskeriget, og som sit »råd« har
han de 4 underordnede devaherrer for de 4 æteriske trin.
Sammen med disse devaherrer leder han et underordnet råd
bestående af 7 devaer, som tager sig af alt, hvad der vedrører
devaevolutionen og de større og mindre bygmestres arbejde.
På nuværende tidspunkt har den 4. eller laveste æters devaherre
givet et medlem af sit eget råd den opgave at mødes med nogle af
mestrene for at undersøge to ting: for det første om man forsøgsvis
kan tillade en tilnærmelse mellem de to evolutionslinjer, menneskeog devaevolutionen, og for det andet om man kan afsløre nogle af de
helbredelsesmetoder og årsager til fysiske handicap, som har
forbindelse med den æteriske dublet.
På det fysiske plan findes der devaer af alle typer og farver,
men den fremherskende farve er violet, og heraf kommer den
betegnelse, der så ofte bruges: »skyggernes devaer«. Med
fremkomsten af ceremoniernes violette stråle får vi altså en
forstærkning af den violette vibration, som altid findes på disse
trin, og det vil skabe store muligheder for kontakt mellem de to
riger. Det er gennem udviklingen af æterisk syn (der er en
egenskab ved menneskets fysiske øje) og ikke clairvoyance, at
denne gensidige opfattelse bliver mulig. Og sammen med strålen
vil der komme mennesker, som ér på den stråle, og som har en
naturlig evne til at se æterisk. Der vil ofte blive født børn, der har
lige så let ved at se æterisk, som almindelige mennesker har ved
at se fysisk, og efterhånden som harmoniske tilstande gradvis
udvikler sig af det nuværende kaos i verden, vil devaer og
mennesker mødes som venner.
Efterhånden som de to planer, det astrale og fysiske, blander
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sig og smelter sammen og man oplever bevidsthedskontinuitet
mellem de to, bliver det svært for mennesker at skelne mellem
astrale og fysiske devaer. Til at begynde med vil man især
kontakte de violette devaer, for nogle af dem – de der har en
højere rang – prøver helt klart at kontakte mennesker. Skyggernes devaer har på det 4. æteriske trin en mørk rødviolet farve, på
det 3. trin en lidt lysere violet, og på 2. trin en helt lys violet,
mens de på det atomare underplan har en strålende gennemsigtig
lavendelblå farve.
De følgende grupper er nogle af de devaer, man kan kontakte
på det fysiske plan:
Fire grupper violette devaer. De er knyttet til den æteriske
dublet hos alt, hvad der findes på det fysiske plan, og kan
igen deles i to grupper: de der bygger de æteriske dubletter,
og dem hvis substans dubletterne bygges af.
Planterigets grønne devaer. Disse findes også i to grupper. De
er højtudviklede og vil primært blive kontaktet i forbindelse
med magnetisering. De større devaer af denne orden styrer
Jordens magnetiske steder, vogter over skovenes ensomhed
og bevarer områder på planeten, som det er nødvendigt ikke
bliver krænket. De beskytter dem mod forurening og arbejder
på nuværende tidspunkt, sammen med de violette devaer,
midlertidigt under herren Maitreya. Astralplanets rajaherre,
Varuna, og hans broder Kshiti er blevet indkaldt til Hierarkiets rådskammer til specielle forhandlinger, og ligesom
mestrene prøver at forberede menneskeheden på tjeneste for
verdenslæreren, når han kommer, arbejder disse rajaherrer på
tilsvarende måde i forbindelse med devaerne. De er energiske
i deres arbejde og intense i deres iver, men mennesket lægger
dem store hindringer i vejen.
Luftens og vandets hvide devaer. De hersker over atmosfæren,
arbejder med bestemte aspekter af elektriske fænomener og
styrer havene, floderne og vandløbene. Blandt dem udtages,
på et bestemt stadium af deres udvikling, skytsengle for
mennesker, der er fysisk inkarneret. Hver menneskeenhed har
sin egen skytsengel.
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Hver devagruppe har en speciel evolutionsmetode og en måde,
hvorpå de udvikler sig og når et bestemt mål.
For de violette devaer går vejen gennem følelse og består i at
uddanne racen til at færdiggøre det fysiske legeme i dets to dele.
For de grønne devaer er tjenestevejen magnetisering, som
menneskeslægten endnu ikke ved noget om. Ved hjælp af denne
kraft beskytter de plantelivet og Jordens hellige steder. Det er
også deres arbejde, der giver menneskekroppen sikkerhed, for i
resten af denne runde kommer kroppens næring fra planteriget.
For de hvide devaer ligger tjenestevejen i at beskytte menneskeslægtens individer, i pasningen og udskillelsen af typer, i
kontrollen med vand- og luftelementalerne og i meget, som
vedrører fiskeriget.
Sådan består udviklingsvejen for disse fysiske devaer i at
tjene menneskeheden på en eller anden måde. De har meget at
give og gøre for mennesket, og med tiden vil det gå op for
menneskeenheden, hvad den må yde i forbindelse med devarigets udvikling. Sideløbende med menneskeslægtens evolution
er der er en kraftig fremskyndelse af devaernes udvikling. (CF
e.910-914; KI d.836-839).
På nuværende tidspunkt er det muligt at forudsige visse begivenheder, som vil finde sted i løbet af de næste et hundrede år.
For det første vil, om cirka ti år, den første æter med alt, som
er sammensat af dette stof, blive anerkendt som en videnskabelig
kendsgerning, og de intuitivt arbejdende videnskabsmænd vil
kunne erkende dette plans devaer. Mennesker, der inkarneres på
den syvende stråle, vil besidde øjne, der ser; de vil kunne se de
purpurfarvede devaer samt det æteriske legemes lavere devaer.
(EP1 e.123; EP1 d.150).
Senere vil der blive dannet grupper med henblik på løsning af
specielle opgaver, og det bringer os til mit tredje punkt, som
drejer sig om anvendelsen af ordet i forbindelse med bestemte
planlagte opgaver.
Her følger en opstilling over nogle af de mål, som hver
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gruppe må stille sig, når den dannes. Ved at anvende det hellige
ord tillige med sand okkult meditation vil grupperne kunne opnå
bestemte resultater. Tiden er endnu ikke inde til dette, og der er
ikke behov for en detaljeret beskrivelse, men hvis tingene
udvikler sig som forventet, vil I se det virkeliggjort i et vist
omfang i jeres levetid. …
7. Grupper, som udelukkende arbejder på at oprette kontakt til
devaerne, og som samarbejder med dem i henhold til loven.
Under den syvende stråles aktivitetsperiode, vil dette blive
meget lettere. (LOM e.67-68).
Farer fra devaevolutionen
Det andet punkt er mere komplekst. I vil erindre, at det tidligere
er blevet nævnt i disse breve, at kontakt med devaer kan
tilvejebringes ved at anvende specifikke formler og mantraer, og
at den uforsigtige ved denne kontakt kan udsætte sig for fare.
Denne fare er mærkeligt nok virkelig nu, og det skyldes følgende:
a. Den violette stråles – den syvende eller ceremonielle stråle –
forøgede intensitet har gjort det langt lettere at opnå denne
kontakt end tidligere. Det er således den stråle, der gør denne
kontakt mulig, og ved at anvende ceremonier og forskellige
formler kombineret med regelmæssige rytmiske bevægelser
kan der skabes et mødested for de to beslægtede evolutioner.
Når der anvendes ritualer, kan man tydeligt mærke det, og
medier har allerede bevidnet, at dette er en kendsgerning i
forbindelse med både kirkens og frimureriets ritualer. Det vil
blive mere og mere udbredt og vil medføre visse risici,
hvilket alle med tiden uundgåeligt vil få kendskab til, idet
uforsigtige menneskesønner vil blive påvirket på flere måder.
Som I ved, gør det planetariske Hierarki i denne tid en særlig
indsats for at forklare devaerne, hvilken rolle de spiller i
verdensstrukturen, og hvilken rolle den menneskelige familie
på samme tid må spille. Arbejdet foregår langsomt, men visse
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resultater er uundgåelige. I disse breve er det ikke min hensigt
at komme ind på, hvilken rolle ritualer og bestemte mantriske
formler spiller i devaernes og menneskenes evolution. Jeg
ønsker blot at pege på den fare, der for menneskene ligger i
uforstandigt at anvende formler til påkaldelse af devaer og i
at eksperimentere med det hellige ord med det mål for øje at
komme i kontakt med de bygmestre, der i særlig grad påvirkes af det, samt i at prøve at trænge ind bag ritualernes
hemmeligheder og betydningen af de farver og lyde, der
anvendes. Senere, når eleven har passeret indvielsens port, så
vil denne viden blive hans tillige med den nødvendige
information, der lærer ham at arbejde efter loven. Der lurer
ingen farer, når loven følges. (LOM e.128-129).
… De lavere devariger arbejder under ledelse af de store
opbyggende devaer, og alle bevæger sig opad i ordnet skønhed
fra plan til plan, fra system til system, fra univers til univers.
Derfor må I, når I studerer den okkulte lære, huske to ting:
a. I styrer elementalkræfter
b. I samarbejder med devaer
I det første tilfælde dominerer I, i det andet tilfælde stræber I
efter at samarbejde. I styrer med aktivitetsaspektet ved at gøre
ganske bestemte ting, ved for eksempel at forberede jer til visse
ceremonier, hvor visse kræfter kan virke. Det er en tro kopi, men
i langt mindre skala, af det, som den tredje Logos gjorde ved
verdens skabelse. Visse aktiviteter havde bestemte resultater.
Senere kan de ritualer og ceremonier åbenbares, hvorigennem I
kan komme i kontakt med de forskellige elementaler og styre
dem. Den ceremonielle stråle, der kommer i inkarnation i vor tid,
gør tingene meget lettere i denne specielle retning.
Ildelementaler, vandånder og de lavere elementaler kan styres
gennem ritualer. Der findes tre typer ritualer:

1. Beskyttende ritualer, der angår jeres egen sikkerhed.
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2. Appellerende ritualer, der påkalder og åbenbarer elementalerne.
3. Ritualer, der styrer og leder dem, når de er kommet til stede.
I arbejdet med devaerne anvender I visdoms- eller kærlighedsaspektet, Logos' andet aspekt, det opbyggende aspekt. Gennem
kærlighed og længsel når I dem, og jeres første skridt (eftersom
I, ligesom de, befinder jer på evolutionsvejen) er at komme i
forbindelse med dem, for I må arbejde sammen i fremtiden for
at vogte elementalkræfterne og for at hjælpe menneskeheden.
Det er ikke ufarligt for menneskene, de stakler, at forsøge sig
med involutionskræfterne, før de selv gennem en ren karakter og
en forfinet sjæl er kædet sammen med devaerne.
Ved hjælp af ritualer og ceremonier kan I sanse og nå
devaerne, men I kan ikke på samme måde og ikke af samme
grund nå elementalerne. Devaerne indfinder sig frivilligt ved
ceremonier og påkaldes ikke. De kommer, som I gør, for at få
kraft. Når jeres vibrationer er tilstrækkeligt rene, tjener ceremonierne som et fælles mødested. (LOM e.175-176).
Selvom det fysiske plans devaer er delt i de tre grupper, A, B og
C, kaldes de i en anden gruppering for »devaerne af 7. orden«.
Disse er særlig knyttet til devaerne af 1. orden på det 1. plan. De
afspejler Guds tankesind, som den 1. ordens devaer er udtryk
for, og de manifesterer det, efter at det har arbejdet sig igennem
fra det arketypiske plan. Den 7. devaorden er under direkte
indflydelse af den 7. stråle, og denne stråles planetariske logos
arbejder nært sammen med det 7. plans rajaherre. Da målet for
devaernes evolution er indre hørelse, er det klart, hvorfor
mantriske lyde og harmoniske modulationer er midlet til at
kontakte dem og frembringe forskellige fænomener. Det er
denne 7. devaorden, venstrehåndsvejens repræsentanter arbejder
med, for de virker gennem vampyrisme og devitalisering af
deres ofre. De angriber deres fjenders æterlegeme med lyde, som
påvirker devasubstansen, og opnår på den måde de ønskede
resultater. Den hvide magiker arbejder ikke på det fysiske plan
med fysisk substans. Han overfører sine aktiviteter til planet
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over og beskæftiger sig derfor med begær og motiver. Han
arbejder gennem devaerne af 6. orden. (CF e.667-668; KI
d.628).
e. Spiritualisme
Spiritualismens oprindelse i nyere tid skyldes uden tvivl
påvirkning fra den syvende understråle (af sjette stråle), og det
kan også være et varsel om den store syvende stråles komme.
Det er interessant at bemærke, at denne bevægelse blev startet af
et hemmeligt selskab, som har eksisteret i verden siden den
syvende stråle sidst dominerede på Atlantis' tid. (EP1 e.166-167;
EP1 d.191).
Enhver af de store stråler har en bestemt belærende sandhed til
menneskeheden, hvilket er strålens uforlignelige bidrag. På
denne måde udvikles mennesket ved et system eller en teknik,
der er betinget af strålens kvalitet, og som derfor er specifikt og
enestående. Lad mig pege på denne gruppeundervisnings
metoder: …
7. stråle … højere udtryk: Alle former for hvid magi.
lavere udtryk: »Fænomenal« spiritualisme.
(EP1 e.49-50; EP1 d.77-78).
Det er gennem en korrekt udvikling af spiritualisme ad psykologiske baner og ved ikke at lægge vægt på fænomener (som er
spiritualismens fremherskende træk og betoning i dag), at
dødens sande natur og livet efter dette vil blive afsløret. Men det
er i forbindelse med spiritualisme, at jeg bedst kan illustrere det
lavere udtryk for den indkommende syvende stråles indflydelser.
Den syvende stråles funktion er, som I véd, at forbinde liv og
form, men når vægten lægges på formaspektet, opstår der en
forkert fremgangsmåde, og den sorte magikers virksomhed kan
begynde, og hans mål kommer uretmæssigt til at spille ind. Det
er det, som er sket i den spiritualistiske bevægelse; dens forskere
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stille deres følelsesmæssige ønsker (igen i forbindelse med
formsiden), således at bevægelsens virkelige betydning er i fare
for at gå tabt.
Spiritualisme er i sit laveste materielle aspekt og udtryk for
den syvende stråle for masserne så afgjort den mindste modstands vej og derfor uden større åndelig betydning for deres
udvikling. De store folkemasser er i dag atlantiske i deres
bevidsthed og er kun langsomt ved at bryde igennem til det
ariske synspunkt. Dette må ændres og tankeaktiviteten hurtigt
øges, ellers vil sand spiritualisme ikke kunne komme til udtryk,
og der kan – gennem den nuværende spiritualistiske bevægelse
– slippes kræfter og væsener løs i verden af den mest uønskede
slags. Negativiteten hos flertallet af dem, der er interesseret i
spiritualisme, og al negativitet hos størsteparten af medierne
åbner døren på vid gab for noget, som helt afgjort er en fare.
Heldigvis er der en tendens inden for de spiritualistiske kredse
til at undgå denne åbenlyse fare, og betydningen, der nu lægges
på fænomener, overføres til de sande værdiers verden og den
rette forståelse. Emnet er for stort til, at jeg kan behandle det her
undtagen bruge det som illustration på det, jeg søger at gøre jer
forståeligt, men et vink kan jeg give jer. Hvis selskaber og
organisationer, der er forbundet med den spiritualistiske
bevægelse, og grupper fra den psykiske forskning ville søge
efter og finde de naturligt sensitive mennesker (og ikke trancemedierne) og dem, der er naturligt clairvoyante og clairaudiente
og ville studere deres redegørelser, deres ord, deres reaktioner
og deres arbejdsmetoder, ville de opdage meget om nogle af
menneskets naturlige og normale evner – kræfter, som har ligget
i dvale gennem den periode, hvor udviklingen af de mentale
evner har været målet, og som mennesket har tilfælles med to
store grupper af væsener – medlemmerne af Hierarkiet og
dyreriget. Tænk over dette. Hvis disse selskaber derfor ville
koncentrere sig om intelligente og mentale psykiske begavelser
og udelukke alle trancetilstande, ville det ikke vare længe, før
forklaringen på problemet ville komme. Trancetilstande er ikke
ønskelige, de skiller mediet fra hans sjæl og henviser ham helt
og holdent til den sfære, hvor negative, ukontrollerede og
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materielle kræfter råder. Denne udvikling vil imidlertid, hvis det
er muligt, blive forhindret af materialismens kræfter, for i det
øjeblik, der er en positiv, intelligent forståelse af verden på den
anden side af sløret, findes der ingen frygt for døden, og da vil
hovedfaktoren i deres magt over og greb om menneskeheden
forsvinde.
Hvis I har fulgt intelligent med i det, jeg har sagt, vil to ting
fremtræde med klarhed i jeres bevidsthed i forbindelse med den
begyndende og umiddelbare aktivitet af disse to stråler – den
sjette og den syvende. For det første, at hele grupper af mennesker i stigende grad er modtagelige for deres indflydelse, og
dette fører uundgåeligt til, at disse grupper (modtagelige for
enten den sjette eller den syvende stråles kræfter) er i opposition
til og fjendtlige over for hinanden. Problemet er, at denne
fjendtlighed, på grund af menneskenes udviklede sensitivitet, nu
har antaget globale dimensioner. Heraf kommer denne megen
strid om ideer og de modstridende ideologier i vor tid, og derfor
også fejden mellem de gamle nedarvede traditioner og gamle
former for civilisation, regering, religion på den ene side, og de
nyere frembrydende ideer på den anden. Disse nye ideer skulle
indvarsle den nye tidsalder og vil til sidst revolutionere vor
moderne tilværelse og dens normer. De vil forvise de gamle
ideer til den samme plads, som de ideer, der styrede racen for
tusinder af år siden, har i vor bevidsthed i dag.
For det andet: situationen kompliceres yderligere ved den
kendsgerning, at begge disse stråler øver indflydelse og udtrykker sig (som det altid er tilfældet) på to måder, og de har altid en
lavere og en højere manifestationsform, som i denne forbindelse
svarer til personligheden og det egoiske udtryk hos ethvert
menneske. I forbindelse med den udgående stråle er det højere
udtryk (som altid er det første til at spire frem) hurtigt ved at
forsvinde eller ved at blive absorberet i den nyere idealisme og
således bidrage med alt det bedste til den nye præsentation af
sandheden, således at den frembrydende kultur kan blive
forsvarligt rodfæstet i den gamle. De lavere former er imidlertid
sejlivede og dominerende, og de er derfor i dag så afgjort
Hierarkiets største problem, i så høj grad at de nødvendiggør
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indkaldelsen af den første stråle (eller Shamballa-kraften) for at
effektuere deres ødelæggelse. Husk på dette, når I studerer
verdenssituationen. De lavere udtryksformer for den syvende
stråle er endnu på fosterstadiet. Dette kan I se tydeligt, hvis I
tænker over det eksempel, jeg valgte at henvise til – den
spiritualistiske bevægelse, som først begyndte at tage form i det
forrige århundrede og har opnået sin fænomenale vækst, alene
fordi den startede på det amerikanske kontinent. Amerikas
forenede Stater var centret i det gamle Atlantis og arvede derfor
en psykisk og gammel religiøs form, som eksisterede og levede
magtfuldt i den del af verden i mange århundreder.
Til trods for disse kendsgerninger er den syvende stråles
højere og mere levende energi den mest aktive på nuværende
tidspunkt, og dens medfølgende idealisme og dermed den nye
tidsalders begreber, påvirker nu menneskehedens sensitive
tænkere og forbereder menneskeheden til en stor og meget
nødvendig forandring. Den ceremonielle ordens strålevirksomhed er at »forankre« resultaterne af foreningen mellem ånd og
materie og gøre dem fysisk synlige. Dens funktion er at iklæde
ånden den materie, der frembringer formen. (DN e.43-47; NS
d.47-50).
Det er vanskeligere at skelne mellem det højere og lavere udtryk
af den syvende stråle for ceremoniel orden, for denne stråle er
kun lige ved at manifestere sig, og vi ved endnu ikke, hvad dens
vigtigste udtryk vil blive, hverken det højere eller det lavere.
Menneskers reaktioner spiller ind her, og – som jeg før har
påpeget – selv mestrene kan og vil ikke forudsige, hvad resultaterne af en krafts indvirkning vil blive, ej heller hvilke virkninger den vil få, skønt de ofte kan forudse de sandsynlige virkninger. Hvis jeg fortæller jer, at det høje udtryk for den syvende
stråle er hvid magi, ville I så forstå, hvad jeg mener? Jeg tvivler.
Har I noget virkeligt begreb om, hvad der ligger i disse to ord?
Det tror jeg ikke. Hvid magi er rent faktisk evnen hos en trænet
udøver til at forene i en konstruktiv syntese »det indre og det
ydre«, således at det, som er forneden må være genkendeligt
udformet efter det, som er foroven. I overensstemmelse med den
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umiddelbare plan og hensigt og til velsignelse for det liv, der
udvikler sig i enhver given verdenscyklus, er det den største
opgave at forene:
1.
2.
3.
4.
5.

Ånd og materie.
Liv og form.
Egoet og personligheden.
Sjælen og dens ydre udtryk.
De højere verdener, atma-buddhi-manas, og den lavere
genspejling af mental, emotionel og fysisk natur.
6. Hovedet og hjertet, gennem sublimeringen af sakral- og solar
plexus energier.
7. De æterisk-astrale plan og det tætte fysiske plan.
8. De uhåndgribelige subjektive eksistensplan og de ydre
håndgribelige verdener.
Sådan er den hvide magikers opgave, og efterhånden som
evolutionen skrider frem og bliver mere kompliceret og
sammensat, vil den blive defineret endnu hurtigere og tydeligere
i magikerens bevidsthed. Alt, som bidrager til den menneskelige
sensitivitet og til øget bevidsthed, er derfor den hvide magikers
værk; alt, som sigter mod at frembringe bedre former, hvorigennem det levende guddommelige princip kan udtrykke sig, er den
hvide magikers værk; alt, som tjener til at udtynde eller bortrive
sløret mellem de verdener, hvori de, som ikke har fysisk legeme,
lever og virker, og verdenerne af ydre form, er den hvide
magikers værk. Denne form for virksomhed er altid omfangsrig,
men endnu mere i denne tid på grund af, at den syvende stråle,
magikerens (sort eller hvid), er ved at manifestere sig. Derfor
den tiltagende vækst af følelsen af allestedsnærværelse og
erkendelse af tidens ikke-eksistens i forhold til virkeligheden.
Dette har fundet sted gennem opfindelsen og anvendelsen af
radioen og af de mange kommunikationsmidler og gennem den
stadige vækst i telepatisk kommunikation; heraf følger også
udbredelsen af undervisning, udvidelsen af menneskets horisont
og åbningen til nye verdener, som han kan udforske og gå på
opdagelse i; heraf følger også nedbrydelsen af de gamle og
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begrænsende former gennem den fremkaldte kraft af første
stråle, som hidtil altid har virket gennem den syvende stråle,
fordi naturrigerne endnu ikke kan tåle ren første stråle energi;
heraf følger også den levende interesse for livet efter døden og
fremkomsten af de mange grupper, som i dag udforsker overlevelsens natur og muligheden for udødelighed; heraf følger
ligeledes fremkomsten af den moderne spiritualistiske bevægelse. Dette er en direkte virkning af den syvende stråles begyndende manifestation. Spiritualisme var religionen i det gamle
Atlantis og den syvende stråle dominerede denne forhistoriske
civilisation i en meget lang tidsperiode, især i den første halvdel
af dens eksistens, ligesom den femte stråle har en så dominerende kraft i vor ariske tidsalder og race. (DN e.41-43; NS d.45-47).
f. Kommende udvikling: Fusion af ånd og stof
Hvid magi – og det ser jeg gerne, at I husker – er koncentreret
om sjælens udfoldelse i formen og dens derved opnåede
nødvendige erfaringer. Hvid magi befatter sig ikke med et
direkte arbejde med formen, men med den indirekte indflydelse
fra sjælen, der virker i enhver form i alle naturrigerne, efterhånden som den bringer formen under kontrol og dermed forårsager
nødvendige og udviklende forandringer i kontaktmekanismen.
Den hvide magiker véd, at når den passende og korrekte
strålestimulering tilføres det center, som vi kalder sjælen i en
hvilken som helst form, men ikke til formen selv, at så vil
sjælen, således stimuleret, selv foretage arbejdet med at nedbryde, tiltrække og genopbygge og som følge heraf forny livsudfoldelsen. Dette gælder for sjælen i mennesket, for sjælen i en
nation, og for sjælen i menneskeheden som sådan. Husk det, for
jeg har her nævnt en grundlæggende og fundamental regel,
hvormed al hvid magi til alle tider er styret.
Det er af denne grund, at den syvende stråle omtales som den,
der styrer mineralriget og også ved sin kraft frembringer den
særlige sjælskarakter og -kvalitet, som vi kalder udstråling. Dette
ord beskriver præcist resultatet af sjælsstimulering på og i enhver
form. Sjælens liv vil til sidst stråle gennem og hinsides formen, og
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denne stråling skaber bestemte og forudberegnede virkninger. Den
sjette stråle er, som I véd, meget tæt forbundet med dyreriget, og
dens virkning dér er at frembringe i de højere former for animalsk
liv den egenskab, der kendetegner husdyrene, og en tilpasningsevne
hos dyret over for menneskelig kontakt. De stråler, der kontrollerer
dyreriget, er den syvende, den tredje og den sjette. Heraf kan I let
se, at forbindelsen, der eksisterer mellem de højere dyr og mennesket, er en stråleforbindelse og derfor nyttig i henhold til udviklingsloven og uundgåelig i sine resultater. Strålerne, der styrer
planteriget, er den sjette, den anden og den fjerde, og her er der igen
en sammenkædning via den sjette stråle. Menneskeriget styres af
den fjerde stråle, den femte og igen den fjerde, og dette antyder igen
en forbindelse. En dag vil disse forbindelser og sammenkædede
kraftlinjer blive bedre forstået og videnskabeligt studeret, og man
vil udforske beslægtede energilinjer. Denne sammenkædede styring
af energier vil tiltrække sig opmærksomheden hos nogle af de
bedste tænkere, og når det sker, vil man lære meget. Denne
information er imidlertid til liden nytte nu for tiden og vil forblive
det indtil den tid kommer, hvor mennesker er sensitive over for
vibrationen fra de forskellige stråler og kan fastholde en strålerytme
i deres bevidsthed. Når denne sensitivitet er udviklet, vil mange
hurtige, betydningsfulde og revolutionære opdagelser blive gjort.
En af de uundgåelige virkninger af den syvende stråleenergi
vil være at forbinde og sammenføje de fire naturriger i en tættere
syntese. Dette må gøres som en forberedelse til menneskehedens
for længst forudbestemte opgave, som er at blive distributionskanal for åndelig energi til de tre underliggende riger. Dette er
den vigtigste opgave i tjeneste som det fjerde rige, gennem sine
inkarnerede sjæle, har påtaget sig. Udstrålingen fra det fjerde
rige vil en dag blive så stærk og så vidtrækkende, at dens
virkninger vil gennemtrænge hele den skabte verden til dens
nederste dyb, selv ind i mineralriget. Da skal vi se de resultater,
som den store indviede, Paulus, hentydede til, da han talte om,
at hele skabelsen ventede på, at gudesønnerne skulle manifestere
sig. Den manifestation vil blive en stråleglorie af kraft og
kærlighed. (DN e.122-124; NS d.118-120).
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Det kan være nyttigt at huske, at magikeren i sit skabelsesarbejde benytter sig af den aktuelle strålepåvirkning. Når den 3., 5.
eller 7. stråle er ved magten – hvad enten de er på vej ind, på
deres højeste, eller på vej ud – er arbejdet betydelig lettere, end
når den 2., 6. eller 4. stråle dominerer. På nuværende tidspunkt
er 7. stråle, som vi ved, hurtigt ved at vinde frem, og den er en
af de letteste af kræfterne for mennesket at arbejde med. Under
denne stråle vil det være muligt at bygge en ny struktur til den
hastigt forfaldende civilisation og rejse det nye tempel, der er
brug for til den religiøse impuls. Under dens indflydelse vil de
mange ubevidste magikeres arbejde blive langt lettere. Det vil
resultere i en hurtig vækst af ubevidste psykiske fænomener,
udbredelsen af mental videnskab og dermed tænkernes evne til
at opnå og skabe de håndgribelige fordele, de ønsker sig. Men
denne ubevidste eller egoistiske magi fører til karmiske resultater af en sørgelig karakter, for kun de, der arbejder med loven og
styrer de mindre liv gennem viden, kærlighed og vilje, undgår de
virkninger, som rammer dem, der manipulerer levende stof til
egoistiske formål. (CF e.1021-1022; KI d.933).
Den blå stråle for hengivenhed passerer nu over i den violette
stråle for det, vi kalder ceremoniel. Hvad betyder disse ord?
Ganske enkelt, at universets store musiker skifter toneart, lader
en anden tone lyde, og får således hjulet til at dreje på en anden
måde, og svinger den violette stråle, den store tone G, ind i
manifestationens bue. Disse stråler bringer med sig – i alle
naturrigerne – alt det, der er i harmoni med dem: Mennesker,
devaer af højere eller lavere orden, elementaler af både ønsket
og uønsket natur, blomster, frugter og planteliv af særlig slags
samt dyr og former af forskellig art. Det er en stråles tilbagetrækning, der signalerer den endelige udslettelse af nogle
specielle former, nogle dyrearter, og fører til, at nogle plantearter
dør ud. Af den grund findes forvirring blandt nutidens videnskabsmænd. Den proces, der kendetegner strålens indtræden,
foregår langsomt, som alt i naturen, og det samme gælder
tilbagetrækningsprocessen. Samtidig med en ny stråles cykliske
fødsel og fremkomst, trækker den stråle, der er virksom ved den
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nyes komme, sig langsomt tilbage til sin kilde.
Nu for tiden toner den sjette stråle bort og drager med sig alle
de former, hvis grundtone er blå – for eksempel de mennesker,
som med hengivenhed (malplaceret eller ej) fulgte et eller andet
mål, en person eller idé. Med denne stråle forsvinder således de,
som vi kalder fanatikere, dvs. de, som med ensidig nidkærhed
arbejder hen imod et mål, de fornemmer. Mange af de blomster,
I nu fryder jer over, dør ud, klokkeblomst, hyacint og oliventræet for eksempel; safiren vil blive sjælden, og turkisen vil miste
sit skær. Blomster med violet farve – lavendel og purpur – vil
blive fremherskende. Bag alt dette ligger en dyb hensigt.
I sit tætteste aspekt rummer det fysiske plan kun få mysterier
for nutidsmennesket; han har viden om disse ting. Men det
fysiske plans mere subtile niveauer ligger skjult og bliver
menneskets næste forskningsområde. Den ceremonielle stråle
bringer de metoder med sig, hvorved denne viden kan erhverves
og åbenbares, således at alle kan opnå den, og ikke blot belæste
og okkultister. De tre højere æteriske niveauer med deres
beboere venter på at blive alles eje, og med disse beboere
kommer den første tilnærmelse. (EP1 e.121-123; EP1 d.148150).
(Om den esoteriske betydning af de eksoteriske farver). Endnu
kan kun fire af dem forklares, men bliver de forstået rigtigt, så
indeholder de nøglen til den nuværende fjerde runde og dens
historie. I vil derfor kunne bemærke – da dette er den fjerde
kæde og den fjerde runde – hvordan tallet fire er knyttet til
nutidens historie. Jeg vil specielt opfordre jer, der er den
kommende generations lærere og elever, til at studere betydningen af, at hvid esoterisk er violet. Dette er specielt vigtigt at
forstå nu, hvor den violette stråle tiltager i styrke, idet den
syvende stråle er en af de tre store stråler i denne runde. Den
hersker over kraft i forhold til tallet fire, på tallet fire og under
tallet fire. (LOM e.224).
Vi lever i dag i en periode af verdens historie, hvor der sker tre
meget vigtige begivenheder, der for det meste ikke er erkendt
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eller bemærket af størsteparten af menneskene.
Den syvende stråle for lov og orden er ved at komme i
manifestation, vi er ved at gå ind i et nyt tegn i zodiakken, og
»Kristi komme« er forestående. Disse tre store hændelser er
årsag til meget af den nuværende omvæltning og kaos; på
samme tid er de årsag til den almindelig tiltagende interesse for
åndelige realiteter, hvilket alle sande arbejdere for tiden erfarer,
samt til væksten i forståelse, til velfærdsbevægelser og til
bestræbelserne for samarbejde, for religiøs enhed og for internationalisme. Energityper, der hidtil har ligget latente, bliver nu
kraftigt virkende. Verdens reaktion herpå er i begyndelsesstadierne materiel i sin manifestation; i slutstadierne vil guddommelige kvaliteter manifestere sig og ændre historie og civilisation.
Den interesse, der i dag vises de såkaldt kosmiske stråler, tyder
på videnskabelig erkendelse af de nye, indstrømmende syvende
stråle energier. Disse stråler, der strømmer gennem sakralcentret
i det planetariske æteriske legeme, indvirker nødvendigvis på
menneskenes sakralcentre, og følgelig overstimuleres menneskehedens seksualliv midlertidigt. Deraf følger ligeledes den
nuværende overbetoning af seksualitet. Men en følge er også (og
det må erindres) den intense drivkraft, der nu mentalt kommer
til udtryk, og som til sidst vil resultere i, at mennesket gennemtænker og finder en løsning på seksualproblemet.
Vandbærer-tidsalderens komme stimulerer ligeledes i
mennesket universalitetens ånd og en tendens hen imod fusion.
Dette kan ses virkeliggjort i den nuværende udvikling hen imod
enhed i forretning, i religion og i politik. Den fremkalder en
stærk tilskyndelse hen imod forening, blandt andet for religiøs
forståelse og tolerance. Men når disse indflydelser indvirker på
den uudvikledes og den alt for psykiskes sensitive legemer, da
fører de til en sygelig tilbøjelighed til både legitime og illegitime
forbindelser; de skaber en ekstrem disposition for seksuelt
samkvem i mange retninger og til relationer og fællesskaber, der
ligger uden for den tilsigtede eller evolutionære bane, og som
ofte krænker selve naturlovene. Energi er en upersonlig ting og
er dobbelt i sin virkning – idet effekten varierer i overensstemmelse med den type substans, den indvirker på.
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Den indkommende syvende stråle udtrykker evne til at
organisere, dygtighed til at integrere og bringe de store modsætningernes par til syntese og på den måde skabe de nye former for
åndelig manifestation. Men den vil også skabe de nye former,
der ud fra et åndeligt standpunkt kan betragtes som det materielle onde. Den syvende stråle er den store impuls, der vil bringe alt
det for dagens lys, der er iklædt stof, og vil således til sidst føre
til åbenbaringen af ånd og af den skjulte herlighed, når det, der
er blevet åbenbaret af den materielle form, er blevet lutret og
helliggjort. Det var det, Kristus refererede til, da han profeterede: »Derfor, alt hvad I har sagt i mørket, skal høres i lyset; og
hvad I har hvisket i kamrene skal prædikes fra tagene«.
Som følge af denne åbenbaringsproces i den menneskelige
familie såvel som alle andre steder i naturen, vil der ske en
udvikling i evnen til at tænke. Det vil ske gennem udvikling af
skelneevnen, hvilket vil give mennesket mulighed for valg og på
den måde udvikle en mere sikker sans for værdier. Falske og
ægte vurderinger vil dukke op i menneskets bevidsthed, og han
vil træffe de valg, som vil danne grundlag for den nye orden, der
vil indlede den nye race med dens nye love og hidtil ukendte
veje og således indvarsle den nye kærlighedens og broderskabets
religion samt den periode, hvor gruppen og det gode for gruppen
vil være fremherskende. Derefter vil isolation og modvilje lidt
efter lidt forsvinde, og menneskene vil slutte sig sammen i sand
enhed.
Den tredje faktor, som er Kristi komme, som det kaldes, skal
også tages i betragtning. Overalt finder vi en forventningens ånd
og et krav om manifestation og en symbolsk hændelse, som vi
giver forskellige navne, men som der sædvanligvis refereres til
som Kristi genkomst. Som I ved, kan dette blive et aktuelt fysisk
komme, som tidligere i Palæstina, eller det kan indebære en
overskygning af hans disciple og tilhængere af livets store herre.
Denne overskygning vil fremkalde en respons hos alle dem, der
i nogen grad er åndelig vakt. Eller igen, dette komme kan tage
form som en vældig indstrømning af Kristus-princippet, Kristi
liv og kærlighed, der vil virkeliggøres gennem den menneskelige
familie. Måske vil alle tre muligheder om kort tid findes på
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samme tid på vor planet. Det tilkommer ikke os at sige dette. Det
tilkommer os derimod at være rede og at virke for at forberede
verden til rækken af betydningsfulde begivenheder. Den
nærmeste fremtid vil vise det. Det, jeg søger at lægge vægt på,
er imidlertid, at denne indstrømning af Kristi kærlighedsånd,
(hvad enten den kommer gennem en person i legemlig form eller
gennem hans følte og erkendte nærværelse), også vil være
dobbelt i sin virkning.
Det er hårde udtalelser for den ikke-tænkende og ikkelogiske. Både det gode og det onde menneske vil blive stimuleret; både materielt begær som åndelig stræben vil blive vakt og
næret. Kendsgerningerne viser sandheden af udtalelsen; en
kraftigt gødet have og et omhyggeligt passet og vandet stykke
jord vil frembringe en mængde ukrudt såvel som blomster. I
denne kendsgerning ser I to reaktioner i forhold til samme sol,
det samme vand, den samme gødningsvirkning og den samme
pasning. Forskellen ligger i de frø, der findes i jorden, og som
disse faktorer indvirker på. Indstrømningen af kærlighed vil
derfor stimulere jordisk kærlighed, jordisk begær og animale
lyster; den vil nære den indre trang efter besiddelser i materiel
forstand med alle de onde konsekvenser af denne holdning, de
tiltagende seksuelle reaktioner og de mange udtryk for en dårligt
tilpasset mekanisme, der responderer på en upersonlig kraft.
Men den vil tillige fremkalde vækst af broderkærlighed samt
nære en udvikling og tilkendegivelse af gruppebevidsthed og af
universel forståelse; den vil skabe en ny og kraftfuld stræben
efter fusion, efter enhed og efter syntese. Alt dette vil blive
tilvejebragt gennem menneskeheden og Kristi ånd. Uafladeligt
vil Kristi kærlighed blive spredt ud over jorden, og dens
indflydelse vil forstærkes i løbet af de kommende århundreder,
indtil vi ved slutningen af Vandbærerens tidsalder og gennem
den syvende stråles virke (der bringer modsætningernes par i
nærmere samarbejde) kan se hen til »Lazarus, der opstår fra de
døde« og menneskeheden, der opstår fra stoffets grav. Den
skjulte guddommelighed vil blive åbenbaret. Alle former vil
uafladeligt blive bragt under påvirkning af Kristi ånd, og
fuldbyrdelsen af kærlighed vil blive tilvejebragt. (EP1 e.279190
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283; EP1 d.298-301).
Violet. Mærkværdigvis bliver den violette stråle for ceremoniel
lov og orden en syntesestråle, når den manifesteres i de tre
verdener. Ligesom syntesestrålen for kærlighed-visdom er
syntesen af alle livskræfter, således er den syvende stråle
syntesen af alt, der har med form at gøre i de tre verdener. På det
første plan angår det livet i sit reneste, højeste og udifferentierede synteseaspekt. På det syvende plan angår det form i sin
tætteste, groveste og mest differentierede aspekt. Den ene
sammenfattes i syntesestrålen for kærlighed, medens den anden
påvirkes af den syvende.
En syntese findes ligeledes i det faktum, at devariget og
menneskeriget ved hjælp af violet kan opnå kontakt med
hinanden. Esoterisk violet er hvid. Når disse to riger forenes,
opnår de syv himmelske mennesker fuldkommenhed og betragtes esoterisk som hvide. Hvid er synonym for fuldkommenhed.
Et andet syntesepunkt er det faktum, at på grund af den
syvende stråles dominans sker der en sammensmeltning af det
tætte fysiske legeme og det æteriske legeme. Dette har den
største betydning i makrokosmos og for den meditationsstuderende. Det er nødvendigt, at denne sammensmeltning og
koordination gennemføres, før overførslen af undervisning til
den tætte fysiske hjerne på nogen måde kan betragtes som
korrekt. Processen ligner i høj grad koordinationen af centrene.
(LOM e.221-222).
Ved intoneringen af den syvende undertone opstod der krystallisation og fuldstændig overenssstemmelse med loven om
tilnærmelse. Det resulterede i manifestationens tætte aspekt, som
er det område, hvor den dybeste erfaring kan erhverves. I kan
således se dets relation til strålen for ceremoniel lov, en af de
store opbyggende stråler – en stråle, der sammensætter stof i en
bestemt orden for at få de ønskede former. (LOM e.56).
Stråle-avatarer. Disse store væsener fremkommer med relativt
lange mellemrum når en stråle kommer i manifestation. De
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udtrykker kvaliteten af en speciel stråles energi. I næste århundrede, når den syvende stråle har opnået fuld manifestation og
Fiskenes indflydelse er helt forsvundet, vil den syvende stråles
avatar træde frem. Hans virke vil være bevis på loven, ordenen
og rytmen i den skabende proces som den udfolder sig på det
fysiske plan, ved en forening af ånd og materie. Og da denne
stråle kaldes strålen for ceremoniel orden og ritual vil avataren
overvejende være behjælpelig med at skabe de betingelser som
vil gøre en genopståen af indvielses-mysterierne mulig på
jorden, de mysterieindvielser som Hierarkiet varetager. Han er
nødvendigvis tilknyttet Den store hvide loge på Sirius. Dette
faktum vedrører os imidlertid ikke nu, for vi venter en endnu
større avatars komme. (EXH e.298-299; HF d.298-299).
Vi kan betragte virkningen af denne indkommende kraft
(syvende stråle) på tre måder:
For det første. Selve krafttypen eller den logoiske kvalitet med
dens funktion og mål.
For det andet. Dens virksomhed i relation til:
a. Dyreriget.
b. Menneskeriget.
c. Devariget.
For det tredje. De resultater der kan forventes i de kommende
århundreder.
Den 7. stråles planetlogos er karakteristisk ved en krafttype eller
natur, som i bund og grund er konstruktiv. Her bliver det
nødvendigt at komme ind på hans karakter og plads i det
logoiske system, uden at vi af den grund bliver personlige eller
hæfter os ved det ydre. Det himmelske menneske, der forestår
det planetsystem, som legemliggør den ceremonielle magis
stråle, er en af hovedformidlerne af solstrålingen til systemet og
har en nær forbindelse med logoisk kundalini. Her ligger et vink.
Det arbejder nært sammen med rajaherren for det fysiske plans
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æteriske trin, hvilket ikke kan undre os, hvis vi husker, at et
plans devaherre legemliggør dets aktivitet. Han er den belivende
kraft, der udtrykker sin identitet gennem planets stof, og vi kan
derfor få en forestilling om deres samarbejde, hvis vi husker:
At et plans rajaherre er summen af det pågældende plans stof.
At den planetariske logos, som er nærmest forbundet med et
plan, er dets specielle kvalitet og farvning.
Alt opnås gennem disse to væseners forenede arbejde og
virksomhed, idet bygmestrenes herre bygger de former, livets
herre bruger til at udvikle bevidsthed i.
En stråles kraft eller vibration kan opsummeres som:
a. Et væsens, en planetlogos' intelligente hensigt.
b. Hans livsenergi, der virker i, gennem og på hans manifestationslegeme.
c. Hans magnetiske stråling, som den påvirker hans brødre i
manifestation (om end i mindre grad).
d. Hans specielle farvning eller kvalitet, det primære psykologiske aspekt der kommer til udtryk i hans aktivitet i sit eget
planetsystem.
e. Dette aspekts virkning på hans brødre i Sollogos' samlede
legeme.
f. Hans livskraft, som den stråler ud fra hans omkreds i form af
aktiv energi og stimulerende aktivitet – idet den ligefrem er
et af fohats aspekter. Et himmelsk menneskes aktivitetsaspekt
er lige så meget et aspekt af fohat, som Brahma er den
samlede fohat. De himmelske mennesker er, i kraft af deres
fysiske manifestation, fohat og dens brødre.
Når vi husker det, ser vi, at de planetariske logoi i samme grad
som en sollogos og deres egne afspejlinger, mennesker, udtrykker sig gennem aspekterne.
Tilsammen er disse aspekter udtryk for den inkarnerende
logos. For det første bygger hans fohatiske energi naturrigerne
og giver dem form. For det andet giver han dem deres psykiske
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karakter, og for det tredje viser han sig gennem dem alle som
eksistens eller væren.
Tilsvarende opstillinger kan udarbejdes for et himmelsk
menneske og et menneske, idet vægten altid lægges på udviklingen af det midterste eller psykiske aspekt.
Med disse tanker i erindring skulle vi bedre kunne se, hvad
der sker, når en stråle som fx den nuværende kommer ind eller
dør ud. I det tilfælde, vi diskuterer her, er der tale om fremkomsten af en stråle, som er intimt forbundet med manifestationsplanet, det fysiske plan, og som (i den større cyklus) er ansvarlig for
hele menneskets eksistens og kilden til dets håb for fremtiden.
Den 7. stråle (eller 5.) manifesterer sig altid i en periode, hvor
der er en overgang fra et rige til et andet, og her ligger mysteriet
om dens planetariske logos' særlige form for tjeneste. Han styrer:
Forvandlingsprocessen.
Inkarnationsprocessen.
Overføringsprocessen.
I disse tre ord er hans livsværk opsummeret. De beskriver
karakteren af dette mægtige væsen, som hersker over blandingen, sammensmeltningen og tilpasningen, og som gennem sit
kendskab til kosmisk lyd leder visse sol- og månevæseners
livskraft fra form til form og er forbindelsesledet mellem sjælen,
der afventer inkarnation, og dens manifestationslegeme. Det
gælder i lige høj grad, hvad enten der er tale om inkarnationen
af et menneske, en gruppe, en idé, eller alle væsener af mindre
grad op til og med det solvæsen, som manifesterer sig gennem
en klode eller er dens hersker under den planetariske logos. Alle
væsener med højere rang end dette store evolutionsvæsen
inkarnerer ved et ekstrasystemisk væsens mellemkomst. I alle
perioder hvor livet overføres fra
solsystem til solsystem,
planetsystem til planetsystem,
kæde til kæde,
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udsender denne kosmiske guddom sin kraft og impuls. I alle
perioder med mindre overførsler af livet fra
klode til klode,
plan til plan,
naturrige til naturrige,
spiller den 7. stråles herre en tilsvarende rolle.
Her ligger grunden til, at hans kraft strømmer ind på nuværende tidspunkt, for der er ved at ske en dybtgående bevægelse og en
overføring, som kræver hans specielle form for energi. Visse
grupper af menneske- og devamonader bliver ført ud af menneskeriget og ind i det 5. eller åndelige rige. I løbet af hans cyklus
på hen ved 2.500 år vil et bestemt antal mennesker begynde på
indvielsesvejen og tage i det mindste 1. indvielse og på den måde
overføre deres bevidsthedscenter fra det rent menneskelige til de
første faser af det åndelige rige.
I samme cyklus vil der ske en overførsel af enheder fra dyretil menneskeriget i den 5. kæde og derfra videre til en anden
kæde, så der kommer en periode med endnu større aktivitet end
på vores egen klode. Derudover kan jeg fortælle (selvom det ikke
er muligt at give mere end en antydning), at den kosmiske
formidlers kraft aktiveres gennem overførslen af en særlig
gruppe højtudviklede enheder af menneske- og devahierarkiet
(medlemmer af det okkulte hierarki) til et helt andet planetsystem
i denne cyklus. Nogle enheder blandt lipikaherrerne drager også
fordel af denne kosmiske indflydelse og overfører deres virksomhed til et andet system og giver dermed plads for andre, som vil
afvikle den nye tidsalders karma. Disse væseners kraft gennemtrænger hele kloden og alle de kæder og planetsystemer, der
ligger på dens vej. Den vil have en dybtgående virkning på
planteriget, formørke gamle typer og bringe nye frem. Den vil
påvirke mineralriget, stimulere de kemiske processer og i den
forbindelse frigøre radioaktive enheder, hvilket videnskabsmændene kan studere. I elementalrigerne og deres gruppesjæle letter
den overførslen af atomer.
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Så vidtrækkende er virkningerne af denne stråle på både
deva- og menneskeenhederne i deres forskellige riger, at der vil
fremkomme helt nye omgivelser til de nye typer og spire helt
nye kendetegn frem i menneskeracen.
Vi har nu til en vis grad behandlet den krafttype, som
udtrykker sig ved hjælp af 7. stråle, og set, at den er Logos' store
forvandlings- og overføringsmiddel. Vi har set, at den har en
kraftig virkning på både deva- og menneskeenheder. Vi har også
set, at den primære funktion af 7. stråles logos frem for alt er
opbygningen eller tilpasningen af formen, så den harmonerer
med det iboende væsens behov. I al konstruktiv formbygning
indgår der nogle faktorer, som må opregnes her, da de har en
direkte relation til dette himmelske menneske og det plan, det
fysiske, vi gør vores erfaringer på. De er:
For det første, et væsens vilje eller målbevidste hensigt.
For det andet, det materiale livet har til hensigt at manifestere
sig gennem. Som vi ved, findes dette materiale inden for
afgrænsningen i 7 grupper og 49 undergrupper.
For det tredje, de bygmestre som er redskab for den guddommelige hensigt, og som samler stoffet efter en bestemt plan.
Disse bygmestre udvikler formerne ud af deres egen natur og
substans.
For det fjerde, en plan som arbejdet udføres efter, og som
overgives til bygmestrene og ligger latent i deres bevidsthed. De
udvikler det mægtige himmelske menneskes, de himmelske
menneskers, menneskeenhedernes og alle andre livsenheders
form indefra og ud. De frembringer de individuelle væsener, på
samme måde som en moder, ud af sin egen krops stof, frembringer en bevidst søn, der har visse racetræk, men alligevel er
uafhængig, selvbevidst, egenrådig og tredobbelt i sin manifestation. I den forbindelse må vi altid huske det faktum, at devaerne
er identiske med den essens, de manipulerer. (CF e.442-448; KI
d.427-433).
Offerets og dødens lov
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Denne lov knytter sig til den 3. lov, opløsningsloven, idet den
følger den forbindelse, der altid er mellem det atmiske og fysiske
plan. Opløsningsloven styrer nedbrydningen af former i de 5
lavere verdener, og dødens lov har en lignende funktion i de 3
verdener. Den er underlagt den 3. lov. Offerets lov er dødens lov
i de finere legemer, mens det, vi kalder død, er noget tilsvarende
i det fysiske legeme. Denne lov styrer den gradvise opløsning af
konkrete former og deres ofring til fordel for det evolutionære
liv, og den er i sin manifestation nært forbundet med den 7.
stråle. Det er stort set den stråle, som kontrollerer, manipulerer,
geometriserer og behersker formsiden, for den styrer naturens
elementale kræfter. Det fysiske plan er det mest konkrete
eksempel på formsiden. Det holder det guddommelige liv fanget
eller indespærret i sin mest kompakte form, og det arbejder på
nuværende tidspunkt sammen med den 7. lov. På en gådefuld
måde er denne lov det modsatte af den første lov, vibrationsloven. Det er Vulcan og Neptun i opposition til hinanden, hvilket
endnu er næsten ufatteligt for os. Når alt kommer til alt, er det
fysiske plans kompakte udtryksmåde en form for syntese, mens
det højeste plans mere subtile udtryksmåde blot er en enhed eller
syntese af en finere art. Den ene er stoffets syntese og den anden
livets syntese.
Denne lov styrer den 7. kæde i hvert planetsystem. Når en
kæde har nået det bedst mulige udtryk i systemet, bliver den
underlagt dødens lov, og formørkelse og opløsning sætter ind.
På samme måde er det den lov, der sørger for den kosmiske
pralaya ved afslutningen af et system. Den nedbryder den
kosmiske Kristus' kors og lægger Kristi legeme i graven for en
periode. (CF e.596-597; KI d.564-565).
Når vi beskæftiger os med den indkommende stråle og de
virkninger, vi kan forvente af dens indflydelse, må vi være
opmærksomme på, at vi kun betragter tankeaspektet i de 3
evolutioner. Jeg har ikke til hensigt at sige ret meget om
menneskets udvikling, da der allerede er givet mange hentydninger på de foregående sider, og et vink er tilstrækkeligt for den
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sande studerende, men det er dog muligt at give et bredt omrids
af den kommende udvikling og opstille de resultater, der kan
forventes, selvom der kun er tale om antydninger:
Almindelig udvikling af æterisk syn. Det vil ske af to grunde:
For det første den videnskabelige anerkendelse af de æteriske
underplaners eksistens. Det vil befri folk for den byrde, en
negativ offentlig mening er, og sætte dem i stand til at afsløre
det, de hver især har vidst længe. Æterisk syn er forholdsvis
almindeligt allerede nu, men det er sjældent, man hører noget om
det på grund af frygten for kritik.
For det andet de æteriske devaers forøgede aktivitet. Den
sætter de æteriske underplaners stof i kraftigere svingninger, og
det har en direkte afsmitning på menneskets øje.
Forøget mental aktivitet og en generel udbredelse af undervisning (af den konkrete mentale art). Det vil resultere i:
Øget konkurrence mellem enheder og mellem grupper.
Organiseringen af forretningslivet på en måde, man endnu ikke
har drømt om.
Grundlæggelsen af grupper og samlinger af grupper, hvis eneste
hensigt vil være at skabe en syntese på alle menneskelige
aktivitetsområder og på den måde fremkalde en forenet
indsats og økonomiseren med kraft i videnskabens, forretningslivets, filosofiens, uddannelsens og religionens verden.
Grundlæggelsen af en ny type lægevidenskabelige skoler, hvis
formål vil være studiet af æterlegemet, dets forhold til den
faste fysiske krop, og dets funktion som den instans der
modtager, oplagrer og udsender systemets vitale væsker.
Grundlæggelsen af den nye kirke, som ikke længere vil være
præget af hengivenhed og idealisme, men en videreudvikling
af den gamle idealisme i mentale former. Som grundlag vil
den have en videnskabelig erkendelse af den usynlige verden
og en rimelig påskønnelse af den i form af præcise videnskabelige ceremonier. Da denne universelle kirkes ceremonier er
baseret på alle folks mentale enhed, vil den ikke være
ritualistisk i almindelig forstand, for ceremonierne vil bestå
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i en neutral, styret og videnskabelig anvendelse af lyd og
farve i den hensigt at opnå bestemte virkninger som
egoets integration,
påvirkning af grupper,
skabelse af kontakt med det okkulte hierarki,
samarbejde med devaerne med henblik på at fremme evolutionens konstruktive aspekter,
og mange andre mål, der vil udspringe af den videnskabelige
forståelse af menneskets opbygning og karakteren af vibration eller radioaktivitet samt verificeringen af de metafysiske
hypoteser og religiøse dogmer om tankens og den åndelige
tilværelses usete verden.
Lettere adgang til udviklingsvejen. Det vil blive baseret på det
faktum, at så mange mennesker til den tid vil have personligt
kendskab til de styrende magter og kræfter og måske være på
prøvevejen eller indviede af 1. grad, at den nuværende skepticisme vil ophøre med at eksistere. Da vil der komme andre
faremomenter, nemlig dem der skyldes selve strålens indflydelse: faren for en formmæssig krystallisering, så den virkeligt
åndelige discipel bliver sjælden, og den videnskabelige aspirant
tager hans plads. Den sande okkultist er både en forsker og en
hengiven discipel, og hvor disse to ikke smelter sammen, har vi
mystikeren og mennesket, som risikerer at forfalde til sort magi,
da det styres af intellektet og ikke af uselviskhed. Der er også de
farer, som skyldes kontakt med devaevolutionen og kendskabet
til de magter og kræfter, der bliver tilgængelige ved deres
mellemkomst.
Inkarnationen af mange gamle magikere og okkultister og
dermed en hurtig vækst af anerkendte psykiske evner blandt folk.
Da denne psykisme har et mentalt islæt og ikke er rent astral, vil
den være endnu farligere end psykismen i den atlantiske tid, for
bag den vil der ligge en vis grad af vilje, bevidst hensigt og
intellektuel forståelse, og hvis der ikke samtidig er en vækst af
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åndelig erkendelse og en forøgelse af egoets greb om den lavere
personlighed, kan der komme en virkelig farlig periode. Derfor
er det nødvendigt at kende faren og gøre opmærksom på den, så
kendskabet til det indre liv og tjenestearbejdets betydning for
fremskridt bliver udbredt overalt.
Sideløbende med indstrømningen af denne store skare 7.strålemagikere (nogle forbundet med Broderskabet og andre med
de rent manasiske grupper) har vi den bebudede ankomst af
visse medlemmer af Hierarkiet (indviede under 4. indvielse) og
nogle disciple og aspiranter (alle på denne stråle og med højere
psykiske evner), som håber på gennem deres indsats at neutralisere vibrationerne fra den anden gruppe og afværge faren ved
dens ankomst. Dette projekt optager på nuværende tidspunkt
mesteren R.s og H.s opmærksomhed, og de er ved at bane vejen
for dem i de forskellige lande, især i Europa og Nordamerika.
I løbet af de næste 75 år vil der inkarnere en gruppe videnskabsmænd, som vil være medium for åbenbaringen af de tre
næste sandheder om elektriske fænomener. Som et led i Hierarkiets almindelige forsøg på, ved afslutningen af hver 100årscyklus, at fremme den evolutionære vækst, udarbejdede
indviede på 5. stråle i slutningen af sidste århundrede en formel
vedrørende dette aspekt af manifestationen. Nogle dele af denne
formel (2/5) er kommet til udtryk i det arbejde, der er udført af
mennesker som Edison og dem, der har beskæftiget sig med
radium og radioaktivitet. De sidste 3/5 kommer senere og vil
rumme alt, hvad det er muligt eller sikkert for mennesket at vide
om den fysiske manifestation af elektricitet i 5. underrace.
Alt, hvad vi her har beskæftiget os med, dækker tiden frem til
begyndelsen af den nye underrace. Denne race vil sammenfatte
og midlertidigt afrunde den 5. rodraces mentale udvikling, og
det vil få kolossal betydning. I 6. underrace vil vægten ikke så
meget ligge på udviklingen af tankesindet som på anvendelsen
af det konkrete sind og dets erhvervede egenskaber til udviklingen af den abstrakte tanke. Måske har man tillagt visse okkulte
forfatteres udtalelser om, at den næste underrace vil blive
intuitiv, for stor betydning. Intuitionen vil vågne og blive mere
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dominerende end nu, men det mest fremtrædende kendetegn ved
6. underraces enheder vil blive deres evne til at tænke i begreber
og bruge det abstrakte tankesind. Deres funktion vil være (så
vidt det er muligt i denne runde) at færdigbygge gruppeantahkaranaen eller forbindelsesledet mellem det mentale og det
buddhiske. Denne bro vil have en brugbar karakter i 6. rodrace,
hvor der vil komme virkelige og generelle tegn på intuitionens
eksistens. I den nuværende rodrace er det kun enheder her og
der, som viser tegn på virkelig intuition, idet de har bygget den
fornødne bro i deres individuelle selv. I 6. rodrace vil små
grupper være intuitive.
Der er ingen grund til at sige mere om den 7. stråles indflydelse på menneskenes børn. Måske kommer der mere senere,
men foreløbig er der givet nok til at danne grundlag for nyttige
spekulationer. (CF e.452-457; KI d.437-441).
Den syvende sædgruppe
Den syvende gruppes arbejde, som er på det videnskabelige
område, er tæt forbundet med den syvende stråle og har et yderst
praktisk fysisk formål. Det er strengt magisk i sin teknik, og
denne teknik er beregnet på at frembringe syntese mellem
guddommens tre aspekter på det fysiske plan, eller mellem liv,
solenergierne og månekræfterne. Dette er en vanskelig opgave
som kræver stor forståelse, og det arbejde som her skal gøres er
ikke let at fatte. Det vil blive udført af første stråle disciple
støttet af syvende stråle aspiranter, med anvendelse af femte
stråle metoder. De vil således kombinere – gennem deres
medarbejderstab – tilintetgørerens arbejde der nedbryder
udlevede former, resultaterne som er frembragt af de videnskabsmænd der trængte om bag den ydre form til dens motiverende energi, og det praktiske arbejde af magikeren som –
under loven – skaber nye former som udtryk for det indstrømmende liv.
Denne gruppe af disciple vil foretage et dybt studium af det
ondes problem, og de vil skabe en bedre forståelse af det formål
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der eksisterer i materie eller substans og det oplyste formål der
kendetegner sjælsaspektet. Det er grunden til at jeg (i min
tidligere drøftelse af emnet) forbandt religionens og videnskabens resultater; religion drejer sig om opvågningen til det
bevidste formål med sjælen i mennesket og formen, mens
videnskaben er optaget af den ydre forms aktivitet som lever sit
eget liv og dog langsomt bliver underordnet sjælens formål og
indvirkning. Dette er tanken der ligger til grund for de af mig
anvendte ord »videnskabelig tjeneste«. Denne gruppes arbejde
er derfor trefoldigt:
1. De vil tage de mest avancerede slutninger som videnskabsmænd er kommet frem til, og vil derefter formulere de nye
hypoteser, på hvilke de næste umiddelbare skridt fremad i
ethvert videnskabeligt område vil blive foretaget.
2. De vil benytte sig af de sensitive reaktioner som de nye
åndelige tilnærmelser (som den tids verdensreligion vil
undervise i) vil have muliggjort, og vil – ved at anvende de
slutninger som derved er gjort tilgængelige i forbindelse med
åndens indre verden – beskrive naturen af de indkommende
kræfter som vil bestemme og motivere den tids kultur.
3. På grundlag af materialets beskaffenhed og de åndelige
slutninger og videnskabelige hypoteser vil de formulere de
former for tjeneste på det fysiske plan som vil fremskynde
Planen for det umiddelbart forestående. De vil frigøre gennem
denne forening af videnskabelig indsigt og intuitiv idealisme
de energier som vil fremme menneskelige interesser, forbinde
det som står under mennesket til mennesket gennem et rigtigt
samspil af kræfter, og således rydde vejen for de intellektuelle
forhindringer som vil og altid har blokeret menneskets
tilnærmelse til den overmenneskelige verden. (EXH e.56-57;
HF d.64-66).
Arbejdet med det æteriske legeme er imidlertid fra Hierarkiets
standpunkt ikke kun begrænset til menneskers legemer. Det er
en planetarisk proces. Selve jordens æteriske legeme er underka202
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stet en bestemt stimulering. Jordens entitet, dette mysteriøse
væsen – altså ikke den planetariske logos – er ved at blive
levendegjort i ny betydning, og det resulterer i mange interessante udviklingslinjer. Dette forsøges opnået på tre måder:
1. Ved en øget vibrationshastighed i de æteriske atomer forårsaget af den indkommende ceremonielle stråle. Dette må ikke
opfattes som en pludselig og voldsom forandring. Set fra et
menneskeligt standpunkt er denne forøgelse af hastigheden
tilsyneladende så langsom og gradvis, at den er umærkelig.
Ikke desto mindre eksisterer stimuleringen, og i løbet af de
næste århundreder vil den kunne opfattes.
2. Ved visse astrale kræfters indvirken på det æteriske legeme,
hvilket fører til langsomme, men utvetydige forandringer i
atomets indre struktur samt en bevidstgørelse af en anden af
dets spiriller foruden en spænding i hele atomets kosmos.
3. Ved at Mahachohanen anvender en af den syvende stråles
magtfulde talismaner på de indre plan.
Det må bemærkes, at jordens entitet langsomt og gradvis vågner.
Han befinder sig på den involutionære bue og passerer over til
den evolutionære bue i en dunkel og fjern fremtid. Derfor kan
han ikke bære os med sig. Men han tjener vort formål nu og
tilbyder os et hjem i sit legeme, men forbliver dog adskilt fra os.
Som følge af selve stimuleringen bliver det æteriske plans
devaer fremskyndet i deres evolution og nærmer sig ligeledes
deres ideal.
I alt, hvad jeg har sagt angående menneskets æteriske legeme,
angående planetens og jordens entitet, ligger hele sagens kerne
i den kendsgerning, at de fem stråler på denne tid har den
syvende stråle som dominerende stråle. Den syvende stråle
kontrollerer det æteriske samt æterens devaer. Den kontrollerer
alle plans syvende underplan, men i vor tid dominerer den det
fysiske plans syvende underplan. Da vi samtidig befinder os i
den fjerde runde, kontrollerer strålen, når den helt manifesterer
sig, ikke kun de plan med samme nummer, men har også særlig
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indflydelse på det fjerde underplan. Bemærk, hvorledes dette i
vore dage virker i de tre verdener:
1. Det fjerde – dvs. det laveste – æteriske plan vil blive det
næste fysiske bevidsthedsplan. Den æteriske materie er
allerede nu ved at blive synlig for visse mennesker, og den vil
blive helt synlig for mange hen imod slutningen af dette
århundrede.
2. Astralplanets fjerde underplan bliver opholdssted for de fleste
mennesker, når de går over, og som følge heraf kan meget
arbejde fuldbyrdes for dette store antal mennesker.
3. Det fjerde mentale underplan er devachanens plan.
(WM e.372-374; HM d.386-387).
Her vil det have betydning i nogen grad at forklare den idé, der
ligger bag ceremoniel og ritual. Der findes for tiden megen
modstand mod ceremonier, og mange gode og velmenende
mennesker mener, at de er vokset fra og har hævet sig over
ritual. De roser sig af at have nået den såkaldte »frigørelse«, idet
de glemmer, at det kun er følelsen af individualitet, der tillader
denne holdning, og at intet gruppearbejde nogen sinde er muligt
uden en eller anden form for ritual. Derfor er vægringen ved at
tage del i en fælles handling ikke tegn på en frigjort sjæl.
Det store hvide broderskab har sine ritualer, men det er
ritualer, der som mål har at indlede og støtte forskellige af
Planens aspekter og dens forskellige cykliske aktiviteter. Hvor
disse ritualer eksisterer, men hvor betydningen (der ifølge
sagens natur er til stede) forbliver skjult og ikke erkendes, vil
der som konsekvens vise sig en stillestående og ligegyldighedens ånd samt interessetræthed for former og ceremonier. Men
hvor det tilkendegives, at ritual og organiserede ceremonier
ganske enkelt er tegn på, at der værnes om kræfter og energier,
da er ideen konstruktiv i sin fremstilling, samarbejdet med
Planen muliggøres, og hensigten med hele den guddommelige
tjeneste begynder at vise sig. Al tjeneste styres af ritual.
Den syvende stråles komme vil føre til denne ønskede
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fuldbyrdelse, og de mystikere, der skoler sig i teknikken for
okkult motiv og i den skolede magikers metoder, vil opleve, at
de mere og mere samarbejder intelligent med Planen og tager del
i de fundamentale ritualer, der er enestående på grund af deres
kraft til at:
a. udnytte planetens kræfter til tjeneste for menneskeheden,
b. udsende sådanne energier, der i det ene eller andet naturrige
vil frembringe ønskede eller velsignelsesrige virkninger,
c. samle og fordele på ny de energier, der er til stede i alle
former i de forskellige riger under det menneskelige,
d. helbrede gennem en videnskabelig metode, at forene sjæl og
legeme,
e. fremkalde indre oplysning ved den rette forståelse af lysets
energi,
f. udvikle det kommende ritual, der sluttelig vil åbenbare den
sande betydning af vand, hvilket vil revolutionere dets
anvendelse og for mennesket åbne en fri adgang til det astrale
plan. Dette plan er planet for begær, for den emotionelle
natur, og dets symbol er vand. Den kommende Vandbærertidsalder vil åbenbare for mennesket (og således også lette
den syvende stråles arbejde), at dette plan er hans naturlige
hjem på dette udviklingstrin. Nutidens masser er helt og
holdent, men ubevidst, polariseret på dette plan. De skal blive
bevidst klar over deres aktivitet. Mennesket står på grænsen
til at befinde sig i normal vågen tilstand på det astrale plan,
og denne nye udvikling vil blive tilvejebragt gennem videnskabelige ritualer.
Den sjette stråles påvirkning forårsagede, at den moderne
videnskab om psykologi blev til, og denne videnskab har været
denne stråles fuldbyrdende herlighed. Den syvende stråles
påvirkning vil føre den unge videnskab frem til modenhed.
Troen på sjælen er blevet vidt udbredt under den sjette stråles
periode. Viden om sjælen vil blive følgen af den syvende stråles
tiltagende aktivitet samt den hjælp, der ydes af de energier, der
Kun til privat brug. © C opyright 1995 by Lucis Press Ltd., G enève, London, N ew Y ork.
D ansk udgave © Esoterisk C enter Forlag 1997

205

frigøres under den kommende Vandbærer-tidsalder.
Den nye og esoteriske psykologi vil til stadighed udvikles.
Derfor vil det være indlysende, at En afhandling om Hvid Magi
har en afgørende syvende stråle betydning, og at denne Afhandling om De syv Stråler ligeledes er fremkommet i en bestræbelse
på at tydeliggøre de kommende åndelige påvirkninger. En af de
første lektier, som menneskeheden vil lære under den syvende
stråles stærke påvirkning, er, at sjælen kontrollerer sit instrument, personligheden, gennem ritual eller gennem en fast,
regelmæssig rytme, idet rytme i virkeligheden er det, der
betegner et ritual. Når aspiranter til discipelskab pålægger deres
liv en rytme, kalder de det disciplin, og de føler sig lykkelige
derved. Det grupper gør, der er samlet for at udføre et hvilket
som helst ritual eller en ceremoni (det være sig kirkeritual,
frimurervirke, regelbundet rutine i hær og flåde eller i forretningsorganisationer, i et velfungerende hjem, hospital eller en
forlystelse etc.), er af lignende natur, idet der pålægges de
deltagende en samtidig medvirken, en identisk forpligtelse eller
et ritual. Ingen på denne jord kan undgå ritual eller ceremoni,
idet solopgang og -nedgang pålægger et ritual, årenes cykliske
gang, den stærke pulseren i de store befolkningscentre, ankomst
og afgang af tog, af oceandampere og af post samt de regelmæssige udsendelser fra radiostationerne, – alt dette tvinger menneskeheden ind i en rytme, uanset om det opfattes sådan eller ej.
De nuværende store eksperimenter med hensyn til national
standardisering og ensretning er også udtryk for disse rytmer,
eftersom de viser sig gennem masserne i hver nation.
Ingen undgår processen for ceremoniel levevis. Den erkendes
ubevidst, følges blindt og udgør den store orden i selve livets
rytmiske åndedrag. Guddommen arbejder med ritualer og er
underkastet universets ceremonier. De syv stråler kommer i
aktivitet og aftager igen under den rytmiske og rituelle impuls
fra det guddommelige livsvæsen. Således opbygges Herrens
tempel ved bygmestrenes ceremoni. Ethvert naturrige er
underkastet rituel erfaring og ceremonierne for cyklisk udtryk.
Imidlertid kan kun den indviede forstå disse. Enhver myretue og
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enhver bikube er ligeledes opstået ved instinktive ritualer og
rytmiske impulser. Den nye videnskab om psykologi kunne
udmærket beskrives som videnskaben om ritualer og rytmer for
legemet, for den emotionelle natur og for de mentale processer,
eller videnskaben om de ceremonier (iboende, medfødte eller
pålagte af selvet, af forholdene og af omgivelserne), der påvirker
den mekanisme, gennem hvilken sjælen fungerer.
Det er interessant at bemærke, hvorledes den sjette stråle, der
i menneskene fremkaldte følelsen af separatisme og af en
udpræget individualisme, har beredt vejen for den organiserende
kraft fra den syvende stråle. Det er næsten (symbolsk talt), som
om de styrende, der skulle indlede reorganiseringen af verden
ved at forberede den for den nye tidsalder, var skolet og forberedt til deres opgave af den nu aftagende påvirkning. I dag
foregår der i så at sige enhver stor nation en form for hovedrengøring som forberedelse til den kommende åbenbaring, og de
styrende og diktatorerne, der støtter denne omstilling og
tilpasning, er de eksperter, som enhver nations genius har
frembragt for at tage sig af de ekstraordinære problemer, der
tynger nationerne. For størstepartens vedkommende er det
syvende stråle personer, hvis opgave det er at reorganisere
verden som helhed efter de nyere retningslinjer. De er i virkeligheden effektive dygtige eksperter, som er inkarneret for at tage
sig af interne sager og for at indlede den proces, der vil fjerne de
faktorer, som hindrer den pågældende nation i at fungere som en
helhed, som en enhed, integreret og sammenhængende. Det er
den manglende indre harmoni og syntese, som forårsager disse
indre vanskeligheder og denne uorden, og som (hvis de fortsætter længe) hindrer en nation i at kunne yde noget til nationernes
verden, hvilket igen fører til, at den pågældende nation bliver så
disharmonisk, at de forkerte mennesker kommer til magten, og
at der lægges vægt på de forkerte aspekter af sandheden. En
forstyrret, uharmonisk national enhed er en trussel for nationernes venskabelige samkvem, og derfor må hver enkelt nation
rengøre sit hus og foretage omlægninger, førend Nationernes
Forbund kan blive en fuldbyrdet kendsgerning.
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Den nye æra er imidlertid på vej, og intet kan hindre det, som
stjernerne dekreterer, og som hierarkiet af ledende tænkere som
følge heraf forudser. De nye ledere, som efterfølger de nuværende diktatorer og magter, vil overtage ledelsen omkring år 1955,
og de vil være syvende stråle aspiranter og disciple i langt de
fleste tilfælde; deres evner med hensyn til integration og fusion
på rette måde vil da hurtigt tilvejebringe den fornødne internationale forståelse.
Det spørgsmål kan dukke op i jeres tanker, om hvorvidt en
sådan profeti virkelig vil gå i opfyldelse. Hvis den ikke går i
opfyldelse, vil da ikke denne kendsgerning modvirke meget af
det, jeg har udtalt, og stemple mig som upålidelig? Lad mig
besvare dette spørgsmål ved at gøre opmærksom på, at de af os,
der forudser, hvad der kan og bør finde sted, udmærket er klar
over, at tidsfaktoren måske bliver en anden end angivet, men at
profetiens fuldbyrdelse er uundgåelig. Årsagen vil da være, at
de, som har fået overdraget opgaven, ikke menneskeligt evner at
reagere enten korrekt eller til rette tid. Disse inkarnerende
syvende stråle aspiranter og disciple kan gøre fejl og kan udføre
deres opgaver på en sådan måde, at der opstår forsinkelse. De
har tilladelse til at få de generelle træk i deres opgave overdraget
af deres egen sjæl, som arbejder under inspiration af de store og
frigjorte sjæle, som vi kalder visdommens mestre, men der
består ingen tvang under Planen og ingen tvungen og foreskreven tjeneste. Resultatet af de kommende betydningsfulde år vil
for en stor del være afhængig af det arbejde, der udføres af alle,
der måtte være tilsluttet (selv i ringe grad) den nye gruppe af
verdenstjenere. Såfremt den offentlige mening belæres om de
nye idealer, vil styrken i den voksende tidevandsbølge i høj grad
lette arbejdet for disse syvende stråle ledere og vil for dem i
nogle tilfælde udgøre den mindste modstands vej. Fejlslag vil
derfor hvile på skuldrene af verdens aspiranter og disciple og vil
ikke betyde unøjagtig profeti eller misfortolkede astrologiske
tendenser. Under alle omstændigheder er det profeterede mål
uundgåeligt, men tidspunktet for dette mål hviler i hænderne på
den vakte menneskehed. Tidsforskellen vil kun ligge mellem et
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hundrede og tre hundrede år. Impulsen hen imod syntese er nu
for stærk til at kunne forsinkes i længere tid. …
Den syvende stråles vigtigste kosmiske funktion er at udføre
det magiske arbejde med at forene ånd og materie for at skabe
den manifesterede form, gennem hvilken livsvæsenet kan
åbenbare Guds herlighed. De studerende gør klogest i at stoppe
op her og gå tilbage til den del af denne afhandling (se siderne
EP1 d.114-115), hvor jeg omtalte den syvende stråles herre, hans
navne og hans formål, og læse det på ny. Når dette er gjort, vil
I tydeligt se, at et af resultaterne af den intensiverede nye
påvirkning vil være videnskabens erkendelse af bestemte
virkninger af og karakteristika for det arbejde, der bliver
fuldført. Dette kan allerede ses af det arbejde, der er udført af
videnskabsmænd i forbindelse med mineralverdenen. Som vi
kunne konstatere tidligere i denne bog, styres mineralriget af den
syvende stråle, og opdagelsen af materiens radioaktivitet kan
tilskrives denne indkommende stråles kraft. Den syvende stråle
udtrykker sig i mineralriget gennem frembringelse af udstråling,
og vi vil opleve, at disse udstrålinger (hvoraf mange endnu
mangler at blive opdaget) mere og mere vil blive bemærket,
deres virkninger forstået, og deres kræfter opfattet. Et punkt er
endnu ikke erkendt af videnskaben, og det er, at disse udstrålinger er cykliske i deres fremkomst; under indflydelse af den
syvende stråle har det været muligt for mennesket at opdage og
arbejde med radium. Radium har altid været til stede, men ikke
altid aktivt på en sådan måde, at vi var i stand til at opdage det.
Det var under den indkommende syvende stråles påvirkning, at
fremkomsten af radium blev muliggjort, og det er gennem denne
samme påvirkning, at vi vil opdage nye kosmiske stråler. De er
ligeledes altid til stede i vort univers, men de benytter substansen af den indkommende stråleenergi som den vej, ad hvilken de
kan nå frem til vor planet og på den måde blive åbenbaret. Det
er mange tusinde år siden, at det, der nu studeres som kosmiske
stråler (opdaget af Millikan), havde en afgørende virkning på vor
planet, og dengang var femte stråle ikke aktiv, som den er nu.
Derfor var videnskabelig viden om deres aktivitet ikke mulig.
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Andre kosmiske stråler vil indvirke på vor jord, efterhånden
som den syvende stråles aktivitet tager mere og mere til, og
følgen af deres påvirkning vil blive at lette fremkomsten af nye
racetyper og frem for alt at tilintetgøre det slør eller væv, der
adskiller den synlige og håndgribelige verden fra den usynlige
og uhåndgribelige verden, den astrale verden. Ligesom der
findes et slør, der kaldes »det æteriske væv«, som adskiller de
forskellige kraftcentre i det menneskelige legeme og beskytter
hovedcentrene fra den astrale verden, således findes der et
adskillende væv mellem den fysiske og den astrale verden. Dette
væv vil langsomt og sikkert blive tilintetgjort ved de kosmiske
strålers indvirken på vor planet. Det æteriske væv, som findes
mellem centrene i rygsøjlen, og som findes ved issen (til
beskyttelse af selve hovedcentret) tilintetgøres i menneskets
mekanisme ved aktiviteten fra visse kræfter, der er til stede i den
mystiske ild, som vi kalder kundalini-ilden. De kosmiske stråler,
som den moderne videnskabsmand ved eksisterer, udgør
aspekter af den planetariske kundalini, og deres virkning vil
være den samme i den planetariske Logos' legeme, jorden, som
i det menneskelige legeme; det æteriske væv mellem det fysiske
og det astrale plan befinder sig i en tilintetgørelsesproces, og det
er denne hændelse, de sensitive i verden og spiritualisterne
profeterer som forestående. …
Tre afsluttende punkter vil jeg gerne berøre. Som I har set det
fremgå af nogle af de tidligere tabeller, består der en helt bestemt
sammenhæng mellem det første naturrige, mineralriget, og det
sidste naturrige, solar-riget, det syvende og det sidste, der
kommer i manifestation på vor planet. Der findes en mysteriøs
lighed i den respons, der eksisterer mellem det laveste rige i
rækken af naturriger og det højeste rige, mellem det, der
udtrykker det guddommelige livs tætteste manifestation og det,
der legemliggør dets endelige og herlige fuldbyrdelse. Denne
respons næres ved den syvende stråles virke, idet den fremkalder
disse første reaktioner på organiseret bevægelse og ritual, som
ved slutningen af vor store verdensperiode vil opvise hele vort
solsystems respons på den samme grundlæggende indflydelse fra
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den syvende stråle. Det, der nu kan ses i strukturen af en krystal,
en juvel eller en diamant med deres skønhed i form, linje og
farve, deres udstråling og geometriske fuldkommenhed, vil
ligeledes kunne ses i universet som helhed. Universets store
geometriker virker gennem den syvende stråle og sætter på
denne måde sit segl på alt formliv, i særdeleshed i mineralverdenen. Dette har frimurer-broderskabet altid vidst og denne viden
har det symbolsk foreviget i de store verdenskatedraler, der
legemliggør mineralverdenens herlighed og er et tegn på
bygmestrenes arbejde i universet.
Når det store arbejde er fuldført, vil vi opleve, at Guds
tempel, solsystemet, er organiseret objektivt og subjektivt; dets
forgårde og hellige steder vil da være tilgængelige for menneskesønnerne, som da kan arbejde uden begrænsning og vil have
fri adgang til alle dele af bygningen. Ved ordets magi, der da vil
være genvundet, vil alle døre springe op, og menneskets
bevidsthed vil respondere på enhver guddommelig manifestation. Her vil jeg ikke sige mere om dette, men frimurernes
arbejde symboliserer den ritualistiske organisation af universet.
Mineralriget (hvormed arbejdet udføres, og hvorigennem den
geometriske plan kommer til udtryk) er på samme tid symbolet,
selve projektet, begyndelsen og også det konkrete udtryk for
guddommelig hensigt.
For det andet refererede jeg tidligere til den syvende stråles
virke i forbindelse med elektricitetens fænomen, gennem hvilket
solsystemet koordineres og vitaliseres. Der findes et aspekt af
det elektriske fænomen, som skaber kohæsion, ligesom der
findes et aspekt, der skaber lys. Dette er endnu ikke erkendt. Der
angives i Den hemmelige lære af H.P.B. og i En afhandling om
Kosmisk Ild, at solsystemets elektricitet er trefoldigt. Der er ild
ved friktion, sol-ild og elektrisk ild, – legemets, sjælens og
åndens ild. Ild ved friktion er i nogen grad ved at blive forstået
af verdens videnskabsmænd, og vi udnytter ilden til vore behov
for varme, lys og bevægelse i ordenes fysiske forstand. En af de
forestående opdagelser vil være elektricitetens integrerende
kraft, eftersom den skaber kohæsion i alle former og opretholder
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alt formliv under den manifesterede eksistens' cyklus. Den
skaber også sammenføjningen af atomer og af organismer i
formerne og konstruerer således det, der er nødvendigt for at
udtrykke livsprincippet. Menneskene udforsker i dag spørgsmål
som elektroterapi og studerer teorien om menneskets elektriske
natur. De arbejder sig hurtigt frem mod denne kommende
opdagelse, og i løbet af de næste halvtreds år vil meget åbenbares på dette felt. Koordinationsprincippet, som menneskene i
deres tale refererer til, hører i sidste instans sammen med dette
begreb, og det videnskabelige grundlag for alt meditationsarbejde findes i virkeligheden i denne grundlæggende sandhed. At
føre kraft ind og at tilbyde en kanal er mystiske måder til at
udtrykke et naturligt fænomen, der endnu forstås meget lidt, men
som til sidst vil give nøglen til elektricitetens andet aspekt. Dette
aspekt vil blive frigjort i fuldt omfang i løbet af Vandbærerens
tidsalder gennem den syvende stråle. En af de første virkninger
vil være en øget forståelse af broderskab og dets virkelige
videnskabelige grundlag.
Jeg har henvist til den kendsgerning, at mennesket inden længe
vil fungere lige så frit på det astrale plan og gennem den astrale
bevidsthed, som han nu gør på det fysiske plan. Vi lægger i dag
vægt på menneskets vitale aspekt; naturen af livsprincippet er sat
under debat, og behovet for »vital« handling fremhæves overalt. Vi
taler om nødvendigheden af, at menneskets vitalitet øges og
ligeledes dyrs og planters livskraft; kvaliteten af de vitalitetsgivende
faktorer – såsom føde, sol og farvet lys, der så udbredt anvendes nu
– trænger sig langsomt ind i al medicinsk tænkning, og endog de,
der gør reklame for vor moderne civilisations dåsevarer, lægger
vægt på indhold af vitaminer. Dette skyldes, set i esoterisk lys, den
menneskelige bevidstheds overgang til de esoteriske niveauer.
Parallelt med væksten i moderne viden om »sjælen som intellekt«,
ser vi en vækst i forståelsen om »sjælen som liv«, skønt den endnu
forbliver det store og tilsyneladende uløselige mysterium.
Der forestår to begivenheder, der vil indtræffe hurtigt efter
hinanden. I dag er størsteparten af menneskene polariseret på de
lavere niveauer af det astrale plan, men er bevidste i det fysiske
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legeme. Denne forskel må studeres. Inden længe vil mange være
bevidste i det vitale legeme og begynde at blive bevidste på de
højere niveauer af det astrale plan, og nogle få på det mentale
plan. Men en stor del af nutidens mennesker er rede til at være
fuldt bevidst i det astrale legeme og polariseret enten fuldstændigt på det mentale plan eller centreret i sjælen. Derved fremkommer vor tids under og vanskelighed.
Gennem meditationens videnskabelige ritual (for det er det,
det i virkeligheden er) kan denne nye fokusering tilvejebringes
meget hurtigt. Gennem en videnskabelig forædling af tjenestens
ritual, kan det udvikles endnu hurtigere. Solsystemets ritual er et
resultat af Guds meditation og den guddommelige tjeneste udført
gennem hele manifestationsperioden. Når det lavere liv underordnes tjenesteritualet, så sker der bogstaveligt talt en tilpasning
af den enkelte til rytmen af selve Guds liv, hjerte og sind. En
sådan tilpasning følges automatisk af en åndelig udvikling. (EP1
e.363-375; EP1 d.376-387).
*

*

*

Når en ny stråle gør sig gældende, og en ny tidsalder indledes,
så kommer der altid en periode med stor omvæltning, indtil de
former, som findes, har tilpasset sig den nye vibration. Under
denne tilpasningsperiode vil de, som har dyrket smidighed og
tilpasningsevne, eller som har den nye stråle som personlighedsstråle, gøre fremskridt med mindre splittelse end de, som er mere
krystalliserede og stivnede.
Specielt nu burde der stræbes efter formens smidighed og
modtagelighed, for når han kommer, som vi alle tilbeder, tror I
så ikke, at hans vibration vil forårsage splittelse, hvis der
forekommer krystallisering? Således var det tidligere, og således
bliver det igen.
Opøv modtagelighed over for de store, stræb efter mental
udvidelse og bliv ved at lære nyt. Tænk i abstrakte eller numeriske udtryk når som helst det er muligt og arbejd for at udvikle
astrallegemets plasticitet ved at elske alle. Gennem kærlighed til
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alt, som lever, opstår evnen til at vibrere universelt, og ved
denne astrale smidighed vil modtagelighed for herrens vibration
fremkomme. (WM e.265; HM d.279-280).
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Den store invokation
Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.
Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.
Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.
Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.
Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på jorden.
Denne invokation eller bøn tilhører ikke nogen person eller
gruppe, men hele menneskeheden. Skønheden og styrken i
denne påkaldelse ligger i dens enkelhed og deri, at den udtrykker
visse centrale sandheder, som alle mennesker naturligt og
normalt accepterer – eksistensen af en oprindelig intelligens,
som vi vagt kalder Gud; at den bevægende kraft bag det synlige
univers er kærlighed; at en stor individualitet, som de kristne
kalder Kristus, kom til jorden og legemliggjorde denne kærlighed, så vi kunne forstå den; at både kærlighed og intelligens er
virkninger af det, som kaldes Guds vilje; og endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er gennem menneskeheden selv, at
den guddommelige plan kan virkeliggøres.
Alice A. Bailey
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Arkanskolen giver interesserede mulighed for at uddanne sig til
discipel i den nye tidsalder.
Den tidløse visdoms principper tilegnes gennem esoterisk
meditation, studium og tjeneste som livsform.
Arkanskolens studiemateriale foreligger ikke på dansk, men
forefindes på hovedsprogene.
Skriv til en af nedenstående adresser efter nærmere oplysning.
Arcane School
Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
England
Ecole Arcane
1 Rue de Varembé (3e)
Case Postale 31
1211 Genève 20
Schweiz
www.lucistrust.org/arcane_school/
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Alice A. Bailey bøger på engelsk
The Consciousness of the Atom
The Destiny of the Nations
Discipleship in the New Age, Vol. I
Discipleship in the New Age, Vol. II
Education in the New Age
The Externalisation of the Hierarchy
From Bethlehem to Calvary
From Intellect to Intuition
Glamour: A World Problem
Initiation, Human and Solar
Letters on Occult Meditation
The Light of the Soul
Problems of Humanity
The Reappearance of the Christ
The Soul and Its Mechanism
Telepathy and the Etheric Vehicle
A Treatise on Cosmic Fire
A Treatise on the Seven Rays:
Vol. I Esoteric Psychology
Vol. II Esoteric Psychology
Vol. II Esoteric Astrology
Vol. IV Esoteric Healing
Vol. V The Rays and the Initiations
A Treatise on White Magic
The Unfinished Autobiography
The Labours of Hercules
A Compilation on Sex
The Animal Kingdom (A compilation)
Death: The Great Adventure (A compilation)
Ponder on This (A compilation)
The Seven Rays of Life (A compilation)
The Seventh Ray – Revealer of the New Age (A compilation)
Serving Humanity (A compilation)
The Soul, the Quality of Life (A compilation)
Master Index of the Books of Alice A. Bailey
www.lucistrust.org
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